
Az Erzsébet Királyné Szálloda különdíjat kapott az
„Év Szállodája 2016” pályázaton.

(3. oldal)

Zománc- és ötvösmunkákból nyílt kiállítás a Le-
vendula Galériában.

(6. oldal)

Gémesi Csanád bronzérmet szerzett a Varsóban
megrendezett kardvívó világkupa-versenyen.

(8. oldal)
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Hamarosan megkezdődhet a Mű-
vészetek Háza felújításának utolsó,
3. üteme az önkormányzat újabb
eredményes pályázatának köszön-
hetően, aminek révén sor kerül az
épület energetikai korszerűsítésé-
re. Ugyanez a célja annak a pályá-
zatnak, amelynek köszönhetően a
Petőfi Sándor Általános Iskola tan-
termi szárnyának energiaigényét
csökkentik.

A projekt értéke – a két elem bruttó
bekerülési költségével, valamint an-
nak kötelező járulékos költségeivel
együttesen – közel 250 millió forint,
melyre 100 százalékos támogatást
nyert Gödöllő Város Önkormányzata
a KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 szá-
mú pályázatán.
A nyertes pályázat különösen je-

lentős a Művészetek Háza szem-

pontjából, ezzel ugyanis egy hosszú
folyamat fejeződik be, aminek első
lépéseként a „főtér pályázat” része-
ként hajtottak végre jelentős külső és
belső átalakítást, ésmegtörtént az alsó

szint korszerűsítése. A múlt évben, a
2. ütem részeként az önkormányzat
saját forrásból 274 millió forintot
fordított a színházterem felújítására,
idén pedig, a 3. ütemben a felső szint

és a tető korszerűsítését vég-
zik el, aminek során 162 nyí-
lászáró cseréjére, valamint a
kupola és a palást rész hőszi-
getelésére és a lapostető utó-
lagos hő- és vízszigetelésére
kerül sor. A felújítás nettó
költsége 87.660.570 Ft.
Kovács Balázs, az intéz-

mény igazgatója a nyertes
pályázatról szólva úgy fogal-
mazott, nagy öröm számára,
hogy a mostani pályázattal
lényegében teljes egészében
megújul és energetikailag is
korszerű lesz az épület. Ez a
számítások szerint jelentős

megtakarítást hoz majd az intézmény
üzemeltetése szempontjából. Mint
mondta, a korábbi felújítások hatása
is jól lemérhető.

(folytatás a 3. oldalon)

250 MILLIÓ A MŰVÉSZETEK HÁZÁRA ÉS A PETŐFI ISKOLÁRA

Újabb eredményes pályázatok Február 27-én, hétfőn a Művészetek
Házában adták át a 2016-os év telje-
sítményeiért járó sportdíjakat. A díj-
átadó gálán a legjobb egyéni felnőtt
sportolónakGémesi Csanád kardví-
vót, a csapatjátékos felnőtt kategóri-
ában a röplabdázó Takács Dorotit
választották, míg az év edzője Szö-
rényi István atlétika edző lett.
A hagyományoknak megfelelően

a 2016. évi eredmények alapján a
Gödöllői Sport Közalapítvány kura-
tóriumának tagjai, a beérkezett sza-
vazatok elbírálását követően ítélték
oda a legjobbaknak a díjakat.
Az Év egyéni és csapatjátékos,

utánpótlás és felnőtt, az Év Edzője,
a 16 év alatti dobogósok, a „Jövő
Reménysége”, valamint a Gödöllő
Sportjáért kategóriákban vehették át
a jelöltek a díjakat, továbbá itt adták
át a GEAC aranykoszorús jelvényeit
is.

(folytatás a 8. oldalon)
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Folytatódnak az útfelújítások 

Gödöllő idei évi költségvetése brut-
tó 500 millió forintot tartalmaz utak 
és járdák építésére. A február 23-i 
ülésen a közútfejlesztési program 
feladatai közül a nagyfelületű útja-
vításokra és a járdákra kötendő kivi-
telezési szerződéseket hagyta jóvá a 
képviselő-testület.
A Széchenyi István út felújításának 
II. ütemében a Kandó Kálmán utca 
- Táncsics Mihály utca közötti 440 
méteres szakaszon végzik el az asz-
faltburkolat megerősítését, a szegé-
lyépítést, a padkaszivárgó építést és 
a vízelvezető árok továbbá a járda 
felújítását. 
A Hunyadi János utca felújításának I. 
ütemében a Grassalkovich Antal utca 
- Mátyás király utca között 437, a II. 
ütemben a Mátyás király utca - M3 
autópálya között 750 méter hosszan 
végeznek el pályaszerkezet cseréket, 
szegélyépítést, aszfaltrács építést, 
aszfaltburkolat megerősítést és járda 
felújítást.
Járdákat és csapadékvíz elvezető 
rendszereket újítanak fel a Munká-
csy lakótelepen (Szt. János utca, Paál 
László köz, Zombor utca), a Dózsa 
György út 38-50. szám között, a 
Zombor utcában a Testvérvárosok 
útja és a Munkácsy Mihály út között 
valamint a Tisza utcában a Szabad-
ság út - Sajó utca között).

A lakossági, továbbá az érintett in-
gatlantulajdonosok hozzájárulásá-
val megvalósuló munkák ebben az 
előterjesztésben nem szerepeltek. 
A VÜSZI-vel való szerződéskötést 
megelőzi a munkák tételes költség-
becslése majd a szerződés megkötése 
az érdekeltekkel. Ugyancsak később 
terjesztik elő a buszmegállók felújí-
tására vonatkozó szerződést. Jelen-
leg az idei programot készítik elő.

Új étterem nyílik a városköz-
pontban 

Étterem nyílhat a nyáron a Művésze-
tek Háza és a Várkapitányi Lak kö-
zötti, Szabadság út 4. sz. alatti épület-
ben.  Az ingatlant és a hozzá tartozó 
földterületet a múlt év novemberé-
ben pályázaton történő hasznosítá-
sára jelölte ki a képviselő-testület. 
A felhívásra egy pályázat érkezett, 
a pályázó a Pálmakert Étterem Kft., 
tulajdonos-cégvezetője Szabadi 
Sándor 36 év szakmai tapasztalattal 
rendelkezik, 2002-től a gödöllői Piz-
za Palazzo Étterem vezetője.

A képviselő-testület elfogadta az 
ingatlan 20 év határozott időtar-
tamú bérletére vonatkozó ajánlatot. 
A bérleti jogviszony március 1-jén 
kezdődik, az első három hónap alatt 
a bérlő bruttó 27,5 millió forint ér-
tékű felújítási munkát végeztet el az 
épület rendeltetésszerű használható-
ságának biztosítása érdekében. Az 
önkormányzat bérbeszámítási jogot 
biztosít a bérlőnek 3 évig, mely a 

bérleti díjjal szemben számolható el.  
A bérlet időtartama alatt a bérlőnek 
kell gondoskodnia az épület állag-
védelméről, műszaki színvonalának 
fenntartásáról.

Közművelődési megállapodás 

Közművelődési együttműködési meg- 
állapodást köt az önkormányzat a 
Gödöllői Civil Kerekasztal Egye-
sülettel. A gödöllői közművelődési, 
kulturális életben nagy szerepet töl-
tenek be a civil szervezetek, önszer-
veződő közösségek. 
Munkájukat nagyban segíti a 2008-
ban Autonómia Aktív Nevelést Tá-
mogató Egyesület néven alakult, 
jelenlegi nevén Gödöllői Civil Kere-
kasztal Egyesület. A civil szervezet 
kezdeményezte az együttműködé-
si megállapodást annak érdekében, 
hogy az általuk végzett tevékenység, 
feladatellátás intézményesebb kere-
tet kapjon. 

Újraszabályozták a sírem-
lékek helyi védelmét 

Új rendeletet alkotott a síremlékek 
helyi védelméről a képviselő-testület, 
amely pontosítja a védetté nyilvánítás 
iránti kérelem elbírálásának szabá-
lyait és új elemként megjelenik a vé-
dettség megszüntetése iránti kérelem 
előterjesztésének lehetősége is. A sír- 
emlékek esetében főszabály, hogy a 
sír megváltásáról, valamint rendsze-
res méltó gondozásáról elsősorban a 
sírhely felett rendelkezni jogosultnak 
kell gondoskodni. Már korábban is 
megnyílt az a lehetőség, hogy ha már 
nincsenek élő hozzátartozók vagy 
nem felkutathatók, bármely magán-
személy vagy jogi személy vállalhat-
ja a gondozással kapcsolatos felada-
tokat. 
A síremlék fennmaradása és általa 
az ott nyugvó személy ismertségé-
nek megőrzése városunk érdeke. Ha 
olyan személy sírhelyének védetté 
nyilvánítására érkezik kérelem, aki 
arra méltó, de a sírhely felett nin-
csen rendelkezni jogosult személy és 
senki nem tudja vállalni a sírhellyel 
kapcsolatos anyagi kötelezettségeket 
a képviselő-testület a védetté nyilvá-
nítás mellett a sírhellyel kapcsolatos 
költség megtérítését is vállalja.

Új szerződés sportcélú ingat-
lanok működtetéséről

Új szerződést köt a Gödöllői Sport 
Közalapítvánnyal az önkormányzat a 
tulajdonában álló, köznevelési intéz-
ményekben lévő sportcélú ingatlan-
részek bérletéről, üzemeltetéséről és 
az ingatlanrészekhez kapcsolódó köz-
szolgáltatások ellátásáról. 
Mint ismert, január 1-jétől az általános 
iskolák és a gimnázium működtetését 
átvette a Dunakeszi Tankerületi Köz-
pont. A köznevelési intézményekben 
lévő sportcélú ingatlanrészek a köz-
ponttal kötött megállapodás alapján az 
önkormányzat működtetésében marad-
tak. 

Megállapodás a Gödöllői 
Sport Klubbal

2015 szeptemberében döntött a tes-
tület városi sportcsarnok építéséről a 
Szabadság úti volt teniszpályák he-
lyén. A múlt év végére befejeződött a 
tervezés, január elején megindították 
a közbeszerzési eljárást a kivitelező 
kiválasztására. Mivel a közbeszer-
zési eljárás lezárását követően meg-
kezdődik az építkezés, szerződésben 
kell rendezni a Gödöllői Sport Klub 
ráépítési jogviszonyát az önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanon. E 
célból támogatta a képviselő-testület 
vagyonjogi megállapodás megkötését 
a Gödöllői Sport Klub és az önkor-
mányzat között. A szerződés célja a 
ráépítés folytán kialakuló tulajdoni vi-
szonyok rendezése. 

Felosztották a sportkeretet

Felosztották az idei költségvetés-
ben a sportfeladatokra biztosított 
41 millió forintot. A kiemelt egyéni 
versenysport szakosztályok pályáza-
ti úton történő alaptámogatása tag-
létszám alapján (GEAC atlétika és 
vívó szakosztály) 4,5 millió forint, a 
kiemelt csapat versenysport szakosz-
tályok pályázati úton történő alaptá-
mogatása taglétszám alapján (GRC, 
Gödöllői Sport Klub – asztalitenisz) 
2 millió forint. 
A kiemelt egyéni versenysport szak-
osztályok pályázati úton történő 
támogatása pontrendszer alapján 
(GEAC atlétika és vívó szakosztály) 
6,5 millió forint, a kiemelt csapat 
versenysport szakosztályok pályáza-
ti úton történő támogatása pontrend-
szer alapján (GRC, Gödöllői Sport 
Klub - asztalitenisz) 5 millió forint.
A F.U.T. Alapítvány támogatása 2,5 
millió forint.
A városi Diák Sport Bizottság támo-
gatása 2,5 millió forint. 
Versenysport szakosztályok pályáza-
ti úton történő támogatása pontrend-
szer alapján 3,5 millió forint.
Szabadidősport szakosztályok pályá-
zati úton történő támogatása pont-
rendszer alapján 3 millió forint.
Az oktatási intézmények pályázati 
úton történő motivációs támogatása 
pontrendszer alapján 1,5 millió forint.
A Polgármesteri Hivatal Polgármes-
teri Kabinet sportfeladatainak ellátá-
sára szolgáló keret 4 millió forint.
Tartalék keret 6 millió forint.

Azonnali támogatás az 
egészségügynek 

Tíz és félmillió forint támogatást 
nyújt az önkormányzat a röntgen be-
rendezés meghibásodott röntgencsö-
vének cseréjéhez a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ részére. Az 
intézmény Siemens röntgenkészülé-
ket 2007 szeptemberében telepítet-
ték, aminek a röntgencsöve felmond-
ta a szolgálatot. Javítani nem lehet, 
csak csere jöhet szóba! Az egészség-
ügyi intézet működési bevétele nem 
teszi lehetővé a 10,5 millió forint 

kifizetését. A polgármester elmond-
ta, 17-én, péntek reggel jelezte az 
intézmény igazgatója, hogy kiment 
a röntgencső. Éppen akkor, amikor 
végre van diagnosztikus kolléga, 
aki ráadásul közalkalmazottként fog 
dolgozni, jó esélyt adva arra, hogy 
hosszú távon maradni fog ebben a 
nagyon kemény szakmában. Bár a 
tűzoltásszerű 10 millió forintos cső-
csere nem az önkormányzat feladata 
lenne, de nem tűr halasztást. 
Az előző ülésen tárgyalták meg a 
képviselők a Tormay működésének 
helyzetét. Most úgy tűnik, hogy min-
den ellátási forma biztosított, és csak 
köszönet illeti az orvosokat azért, 
hogy idősen is vállalják a munkát.  
A januári ülés óta a polgármester a 
szakorvosokkal is találkozott, s úgy 
tűnik, mindenki marad. Az alapellá-
tásban valamennyi állás betöltött. 

Vécsey László nem tájékoztat 

Az Egyebek napirendi pont kereté-
ben a polgármester elmondta, Tóth 
Tibor, a városfejlesztési bizottság 
elnöke levélben kérte Vécsey László 
országgyűlési képviselőt arra, hogy a 
bizottság ülésén adjon tájékoztatást 
a 2014-es választási kampányban 
bejelentett versenyuszoda beruhá-
zás helyzetéről. A kérés annál is in-
kább indokolt, tette hozzá Gémesi 
György, mert úgy tudni, hogy a 
szadai főépítész a tervező és ezért is 
lehetnek konkrét információi a kép-
viselő úrnak.
Vécsey László azonban a követke-
zőket válaszolta: „Január 11-i kel-
tezésű levelében időpont egyeztetést 
kért, amivel kapcsolatban alábbi-
akról tájékoztatom. Mint ön előtt is 
ismert, a gödöllői uszoda kiemelt 
kormányzati beruházás keretében 
valósul meg. Ennek megfelelően 
a folyamatról hivatalos tájékozta-
tást kizárólag a projekt gazdája, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
jogosult adni. Megtisztelő volt szá-
momra, hogy az előkészítés folya-
matának bizonyos mozzanataiba a 
beruházás kezdeményezőjeként volt 
módom betekintést nyerni. Gödöl-
lő város részéről főépítész asszony 
részt vett ugyanazokon az egyezte-
téseken, mint én, így jelenleg ugyan-
olyan információk birtokában van 
a beruházással kapcsolatban, mint 
jómagam. Feltételezem, hogy ezeket 
önnel is megosztotta a bizottságban. 
Bízom benne, közel van a teljes körű 
nyilvánosság elé bocsátás pillanata, 
ezzel együtt a beruházás megkezdése 
is. Ezt követően természetesen én is 
szívesen állok elnök úr és a bizottság 
rendelkezésére.” 
A képviselő úrnak ettől nyilvánva-
lóan több információja van, hiszen 
valahol már látványtervek is megje-
lentek az uszodáról dzsámi- és me-
csetszerű tornyocskákkal, reagált a 
levélre a polgármester. Éppen azért 
kérte a városfejlesztési bizottság 
elnöke a tájékoztatást, mert a be-
ruházás alapvetően befolyásolja a 
városképet, különösen a kastély kö-
zelében. Hozzátette: Vécsey László, 
mint a beruházás kezdeményezője 

többször hangoztatta, hogy „rajta 
van az ügyön”. Szerettük volna tud-
ni, hogy milyen formában van rajta. 
A tájékoztatást azonban áthárította 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
illetékes munkatársára. Egy lénye-
ges dolgot viszont elfejtett. Kérem 
a fideszes képviselőket, legyenek 
szívesek neki elmondani, hogy egy or-
szággyűlési képviselő a területén lévő 
összes fejlesztésbe bármikor betekint-
het, mindenféle külön engedély nélkül. 
Egyszerűbb lett volna azt mondania 
a képviselő úrnak, hogy nem akar 
tájékoztatást adni. Azt elfogadtuk 
volna, de hogy a minisztériumra há-
rítja a tájékoztatást a választókerü-
letében eldöntött beruházásról, amit 
ráadásul ő kezdeményezett, enyhén 
szólva nem hihető. Sajnáljuk, hogy a 
képviselő úr nem osztja meg az ön-
kormányzattal, hogy s mint állunk 
ezzel a dologgal, annál is inkább, 
mert 2014-ben, a választási kampány 
finisében ő tartott sajtótájékoztatót a 
város kihagyásával és 2015 végére 
készen kellett volna lennie az uszo-
dának. Azt is megtudtuk, hogy a vá-
ros főépítészét már régen nem hívják 
sehová e beruházás kapcsán. Ez azt a 
látszatot kelti, hogy semmi köze hoz-
zá a testületnek?!

Nem a Tormayban kopogta-
tott a képviselő

Simon Péter Gellért képviselő (Fi-
desz) elmondta, levélben fordult 
a Miniszterelnökséghez a Tormay 
Károly Egészségügyi Központ pá-
lyázati hajlandóságáról érdeklődve, 
és azt a választ kapta, hogy a köz-
pont 2014 októbere és 2017 feb-
ruárja között önállóan két KEOP 
pályázat benyújtására volt jogosult, 
amelyek napelemes berendezések 
telepítését segíthették volna elő. Az 
önkormányzaton keresztül pedig egy 
KEHOP felhívásra lehetett volna pá-
lyázni és javítani az épület energe-
tikai hatékonyságát, azonban egyik 
lehetőséggel sem éltek. 
Válaszában Gémesi György furcsáll-
ta, hogy a képviselő, aki az egész-
ségügyi bizottság elnöke, a Minisz-
terelnöki Hivatalnál érdeklődött, de 
a mai napig nem kereste fel és nem 
kérdezte meg a Tormay igazgatóját 
arról, hogy milyen problémák van-
nak az egészségügyi ellátásban, a 
humán erőforrás és a műszerezettség 
területén. Nagy öröm, mondta, hogy 
képviselő úr a kutató munkát elvé-
gezte, de felhívta a figyelmét arra, 
hogy a felsorolt pályázatokon sajnos 
távfűtéses intézmények nem tudnak 
részt venni. Ha megkérdezte volna 
őt, szívesen felvilágosította volna 
erről és akkor nem kellett volna újra 
a Fidesz kommunikáció műhelyében 
legyártott hozzászólást felolvasni. 

Utcanév javaslat
Halász Levente elmondta, a Gödöllői 
Üzleti Parkban működő Fein cég sze-
retné a vállalkozása előtti utcát névadó-
járól elnevezni. Emil Fein alkotta meg 
az első elektromos kézi fúrógépet. A ja-
vaslat a Kulturális Sport és Nemzetközi 
Kapcsolatok bizottság elé kerül.  lt

Képviselő-testületi döntéseK

figyeljünK egymásra!

trüKKös csalóK
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KÖZÉPPONTBAN A TURIZMUS

Közel 250 millió a művészeteK Házára és a Petőfi isKolára

Újabb eredményes gödöllői pályázatok

Különdíjas az erzsébet Királyné szálloda

Átadták az „Év Szállodája 2016” címeket

(folytatás az 1. oldalról)

A színházterem múlt évi átalakítá-
sa óta sokkal rövidebb idő alatt több
jegyet adnak el, ami egyrészt a ki-
váló produkcióknak, másrészt pedig
annak köszönhető, hogy a közönsé-
get a fővárosi színházaknak megfele-
lő körülmények fogadják.
Aprojekt második elemeként a Pe-

tőfi Sándor Általános Iskola tantermi
szárnya magastetős épületegyüttes,
soklyukú tégla falazat szigetelés nél-
küli, nyílászárói elavultak, a tetősík
ablakok szintén cserére szorulnak.
A felújítás során 2069 m2-nyi felület
hőszigetelésére, valamint a külső nyí-
lászárók cseréjére kerül majd sor. A
beruházás nettó költsége 93.499.664
Ft. A programnak köszönhetően itt
is jelentősen csökkenhetnek majd az
energiaköltségek.

Önkormányzati segítséggel
újul meg a Hajós csarnoka
Bár Gödöllő önkormányzata nem

támogatta az iskolák államosítását,
lehetőségei szerint továbbra is segí-
tik a közoktatást. Ezt példázza az is,
hogy az önkormányzati pályázatnak
köszönhetően két oktatási intézmény,

a Petőfi iskola mellett a Hajós Alfréd
Általános Iskola is jelentős felújítási
támogatáshoz jut. Ez utóbbi számára
a Magyar Kézilabda Szövetség által
tornaterem/tornacsarnok felújítására
kiírt nyílt pályázatán sikerült támo-

gatást szereznie Gödöllő Város
Önkormányzatának. A Hajós
Alfréd
Á l t a -
l á n o s
I s k o -

la torna-
t e r m é n e k
felújítására
benyú j to t t
pályázaton
az MKSZ
80 millió
forintot ítélt

meg a korszerűsítésre, aminek során
a csarnok tetőfedése, padlóburkolata
és világítási rendszere újulhat meg.
A támogatást az önkormányzat har-
minc százalék önerővel egészíti ki,
így közel 100 millió forintot fordít-
hatnak majd a fejlesztésre.

(kj)

Két nagyszabású idegenforgalmi ren-
dezvényen is részt vesz a napokban a
Turisztikai Egyesület Gödöllő. Ponto-
sabban az egyiket, a múlt hét végén
lezajlott idegenvezető világnapját
már maga mögött tudhatja, március
2-5. között azonban a HungExpo te-
rületén megrendezésre kerülő Utazás
Kiállításon képviseli városunkat.
Február vége és március eleje

igencsak eseménydús a turisztikai
szakemberek számára. Az Idegenve-
zetők Világnapját február 23-26. kö-
zött szervezték meg számtalan színes
programmal. Ez alkalomból szom-
baton Gödöllőt is ellepték a szakem-
berek, akik a Turisztikai Egyesület
Gödöllő szervezésében a város neve-
zetességeivel ismerkedtek meg,
vasárnap pedig az egyesület
Budapesten, a Bálna nagyter-
mében saját standdal várta az
érdeklődőket, akik válogat-
hattak a gödöllői látnivalókat
bemutató kiadványokból és in-
formációkat kaphattak a prog-
ramokról.
A gödöllői nevezetességekről

az Utazás Kiállításon is számta-
lan érdekességet tudhatnak meg

az érdeklődők. Csütörtökön a turisz-
tikai szakmát, péntektől vasárnapig
pedig a nagyközönséget várja a nagy
népszerűségnek örvendő idegenfor-
galmi seregszemle, ahol a hazai te-
lepülések mellett az utazási irodák és
számos turisztikai központmutatja be,
miért is érdemes ellátogatni hozzájuk.
Agödöllői standon az egyesület tagjai
mutatkoznak be, a városi látnivalók
és programok mellett többek között a
Királyi Kastély, az Erzsébet Királyné
Szálloda és a Lázár Lovaspark kíná-
latát is megismerhetik az érdeklődők.
A Turisztikai Egyesület Gödöllő

az A pavilon 210 C részében, a Pest
Megyei Régió kiállítói között várja a
látogatókat. (n.y.)

A pályázatot a Magyar Szállodák és
Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) ne-
gyedszer írta ki, s ez alkalommal Gö-
döllő is felkerült a dicsőségtáblára.
Ötcsillagos kategóriában a

sárvári Spirit Hotel Thermal Spa
győzött. A szállodaszövetség tájé-
koztatása szerint a négycsillago-
sok között a fővárosban a Buda
Castle Fashion Hotel, vidéken az
alsópáhoki Kolping Hotel Spa &
Family Resort nyerte el a címet.A
háromcsillagos szállodák közül a
fővárosi The Three Corners Hotel
Art lett a legjobb.
A díjátadón különdíjakat is át-

adtak: a legdinamikusabb szállo-
dai teljesítmény-növekedésért a
gödöllői Erzsébet Királyné Szál-
loda kapott elismerést.
A zsűri a pontozáskor értékelte

a magas üzemelési színvonalat, a
piaci részesedést és növekedést,
a vendégek elégedettségét, a mi-
nőséget, a személyzet oktatását, elé-
gedettségét, és a társadalmi felelős-
ségvállalást is. A zsűri megbízásából
minden szállodában úgynevezett my-

stery vizsgálatot, azaz próbavásárlást
is végeztek.
Mint azt Laurán Csaba, a szállo-

da igazgatója lapunknak elmondta,

a látogatásról csak utólag értesültek,
és nagy örömmel vették tudomásul,
hogy a tesztelést végző „vendégtől”
rendkívül magas értékelést kaptak. Ez

utóbbiról annyit sikerült megtudtunk,
hogy egy éjszakát töltött a szállodá-
ban, az étteremben fogyasztott, kipró-
bálta a wellness részleget és többek

között a személyzet hozzáállását
is értékelte. Laurán Csaba úgy fo-
galmazott, az elismerés az Erzsé-
bet Királyné Szálloda csapatának
közös sikere, hiszen az ott dolgo-
zók odaadó munkája és figyelmes
hozzáállása nélkül nem lehet jó
eredményeket elérni.
A díjat Köntös Sándor, az Er-

zsébet Királyné Szálloda catering
szolgáltatásaiért felelős cég, a
K&K Monarchia Kft. tulajdono-
sa vette át, aki szintén kiemelte
az ott dolgozók, a szálloda és az
Erzsébet királyné étteremmunka-
társainak elkötelezettségét és mi-
nőségi szolgáltatásra törekvését.
Köntös Sándor külön köszönetet
mondott Gödöllő önkormányza-
tának, amely bizalmat szavazott

a közös munkához, és a Gödöllői Ki-
rályi Kastélynak, amellyel évek óta
sikeresen működnek együtt.

(db)
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TÁJÉKOZTATÁS
Március 5-től 8-ig a Művészetek Háza színháztermében ismét a hölgyeket köszönti a Nőnapi Ajándékko-
sár című előadás, amelynek valamennyi előadása telt ház előtt zajlik.

Mivel a rendezvényre sokan gépkocsival érkeznek, a szervezők kérik, hogy a torlódások elkerülése ér-
dekében az esti, 19 órakor kezdődő előadás vendégei lehetőség szerint ne a Művészetek Háza parkolóját
vegyék igénybe, hanem a kastély és a kastélykápolna, valamint a régi városháza mögötti területet, ahol az
esti órákban könnyebben és gyorsabban találnak szabad helyet gépkocsijuk számára, a Művészetek Háza
pedig mindössze néhány perces sétával elérhető.

FÁKLYÁS FELVONULÁS
A hagyományos fáklyás felvonulásmárcius 14-én, 18 órakor

kezdődik. A szokásoknak megfelelően a Petőfi-szobortól a Dózsa
György úti temető 1848/49-es emlékművéig tart a menet.
Tiszteletadás, koszorúzás az emlékműnél. Közreműködnek:
A Club Színház művészei és a Gödöllői Városi Vegyeskar.

FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA!
Tisztelt ünneplő közönség! Gödöllő város lakói!

Gödöllő Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez
2017. március 15-én 10.00 órakor a Főtéren. Az ünnepi műsor koszo-
rúzással folytatódik a Petőfi téren.

Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil
szervezeteket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándéku-
kat szíveskedjenek legkésőbb 2017. március 10-én, 15 óráig jelezni,
hétfőtől péntekig 9–15 óráig a +36-70/3381838-es telefonszámon,
hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.

Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése ér-
dekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb
9.30-ig a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak je-
lezni.

Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó valameny-
nyi rendezvényre. Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!
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Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egy társasházi lakás fele-fele arányban a 
lányom és az én tulajdonom, a lányom a 
lakást évekkel ezelőtt örökölte meg, a lakás 
haszonélvezője én vagyok, a lakásban én 
élek egyedül. A lányom négy éve hitelből vá-
sárolt egy autót, de sajnos a törlesztőrész-
leteket nem tudta fizetni, ezért a lakásunkra 
végrehajtási jogot jegyeztetett be a bírósági 
végrehajtó. A lányom adósságát a nyugdí-
jamból fizetni nem tudom. A lakásból nincs 
hova elköltöznöm, ezért kétségbe vagyok 
esve, hogy mi lesz velem. Szeretném meg-
kérdezni, hogy mit tehetek, ki kell-e költöz-
nöm a lakásból?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény alapján a végrehajtás alá vont ingat-
lant megszerző új tulajdonos tulajdonjogát 

az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 
haszonélvezeti jog csak akkor nem ter-

heli, ha annak jogosultja a végrehajtást kérő 
követelésének kielégítéséért felelős, vagy ha 
azt a végrehajtási jog keletkezése után szer-
ződéssel létesítették.
Ez az ön esetében azt jelenti, hogy ameny-
nyiben az ön haszonélvezeti joga a kölcsön-
szerződést megelőzően keletkezett, és a 
lánya kölcsöntartozásáért nem felelős – te-
hát nem adóstársa, illetve nem készfizető 
kezese az autóvásárláshoz felvett kölcsön-
szerződésnek – akkor a végrehajtás alá vont 
és a lánya tulajdonában lévő ingatlan részil-
letőségére vezetett végrehajtás alapján az 
árverési vevő, csak a lánya tulajdonrészének 
tulajdonosa lesz. Az önt megillető haszo-
nélvezet jog az ingatlant továbbra is vál-
tozatlanul terhelni fogja, ezért az ingatlant 
továbbra is haszonélvezőként használhatja, 
hasznosíthatja és szedheti annak haszna-

it is. Ebben az esetben a lakás használata 
tekintetében semmilyen változás nem fog 
bekövetkezni.
Más a helyzet abban az esetben, ha a lánya 
kölcsönszerződésért mint adóstárs, vagy 
készfizető kezes helytállni köteles, mert eb-
ben az esetben az ingatlan tulajdonjogát az 
árverési vevő az önt illető haszonélvezeti jog 
terheitől mentesen szerezheti meg. 
Természetesen a tartozását előbb vagy 
utóbb mindenkinek meg kell fizetnie, ezért 
az önök esetében is célszerű a végrehajtást 
kérő pénzintézettel felvenni a kapcsolatot 
és megkísérelni egyezséget kötni a tartozás 
megfizetésére és annak feltételeire vonat-
kozóan. A pénzintézetek általában készek 
arra, hogy a kölcsöntartozásokkal kapcso-
latosan, a mindenki számára elfogadható 
megoldást elfogadják és az adósnak is ked-
vezőbb feltételekkel egyezséget kössenek.

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

vaczi.arpad@gmail.com

A lakás tulajdonostársának adóssága

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

Ismételten az a megtisztel-
tetés érte a gödöllői Asphalt 
Horsemen zenekart, hogy a  
Magyar Hangfelvétel-kiadók 
Szövetsége (MAHASZ) az év 
hazai hard rock vagy metal 
albuma vagy hangfelvétele 
kategóriájában beválasztotta 
az első öt közé. 

A zenészekből, zenei szakemberek-
ből, újságírókból álló széles körű 
jelölőbizottság, illetve egy szűkebb 
szakmai zsűri (a Fonogram Bizott-
ság) tagjainak szavazatai alapján 
alakult ki a jelöltek névsora. 
A nyerteseket a Fonogram Bizott-
ság tagjai választják ki, akiknek a 
nevét a március 1-i gálaesten hír-
detik majd ki. Az eseményt élőben 
közvetíti az ATV, amin természete-

sen az Asphalt Horsemen is ott lesz.
A nagyrészt  tősgyökeres gödöllői 
srácokból álló zenekart egyébként 
már másodszor jelölték Fonog-
ram-díjra. Első albumukkal két 
évvel ezelőtt még „Az év felfede-

zettje” kategóriában debütáltak, 
most pedig második lemezük, a 
„Brotherhood” névre keresztelt ke-
rült a középpontba. Nem véletlenül 
történt ez, hiszen a kettes albumot 
nemcsak a hazai szaksajtóban mél-
tatták, hanem neves külföldi szakla-
pok is kiemelten írtak róla, így már 
külföldön is öregbíthetik zenéjükkel 
Gödöllő hírnevét. A csapat felállása 
továbbra is változatlan (Lőrincz 
Károly–ének, gitár, Megyesi Ba-
lázs–basszusitár, Matyasovszki 
Géza–gitár, Bencsik István–dob), 
mint ahogy az is, hogy töretlenül 
haladnak a kitaposott úton.
facebook.com/asphalthorsemen

A reformáció éve keretében számta-
lan programmal emlékeznek idén a 
keresztények arra, hogy Luther Már-
ton 500 esztendővel ezelőtt megje-
lentette tételeit. 
A Hetednapi Adventista Egyház 
március 3-tól hat alkalomból álló 
sorozatot indít, melynek célja a re-
formáció tágabb kontextusba való 
helyezése. Az előadások nem az ese-

mények vagy személyek bemutatá-
sára fókuszálnak, hanem arra, hogy 
a reformáció milyen hatást gyakorolt 
a gazdaságra, a mindennapi életre, 
a hiedelmekre, s hogyan formálta 
mindez az emberek gondolkodását. 
Mindezt színesítik a művészetek: a 
zene, az irodalom, az építészet, és a 
festészet, hiszen a reformáció hatása 
ezeken is tetten érhető. 

Ismét Fonogram-díjra jelölték az Asphalt Horsemen zenekart

Reformációs sorozat – 2017

       KEDVES VÉRADÓ!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon. Lehetőségei szerint 
kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsí-
tésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan 
vér.
Véradás helye: Művészetek Háza Gödöllő. Véradás ideje: 2017. március 8.,  szerda 9-18 óráig
MINDEN VÉRADÓT MEGAJÁNDÉKOZUNK! Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TAJ kártyáját vagy a számát és véradó igazolványát feltétlenül 
hozza magával!
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Jack Swytecknek ezer dolga 
van. Jól menő ügyvédi irodáját 
átköltözteti egykori, jelenleg 
a csőd szélén álló kollégái-
hoz, hogy segítsen rajtuk, vá-
randós feleségének igyekszik 
segíteni, amikor a kormányzó 
aláírja Dylan Reevs halálos íté-
letét, a 17 éves Sashi Burgette 
megöléséért. Jack munkatár-
sai mindent megtesznek, hogy 
megakadályozzák a kivégzést, 
ám az, hogy a végrehajtás el-
len leginkább Sashi anyja, 
Debra tiltakozik Jack számára 
is meglepő. 

Az asszony váltig állítja: a lánya 
életben van. Bár a rendőrség nem 
hisz neki, tény, hogy a lány holtteste 
sosem került elő. 
Jack Swyteck teljes erővel beleveti 
magát a nyomozásba, pedig minden 
ellene játszik, még maga az elítélt is. 
Jack azonban szokásához híven nem 
adja fel egykönnyen, ám ahogy egy-
re mélyebbre ás, úgy kezd rádöbben-

ni, hogy az ügy szereplői közül senki 
sem olyan ártatlan, mint amilyennek 
látszik. Sem az áldozat, sem az állí-
tólagos gyilkos. És főleg nem Sashi 
szülei, akik egymást okolják a gyer-
mekük elvesztése miatt, s akik már 
korábban sem voltak azonos vélemé-
nyen, ha a lány problémás magatar-
tásával kellett megbirkózniuk. 
Mert tény, a csecsenföldi árvaházból 
örökbe fogadott lánnyal nem volt 
egyszerű a dolguk. A többi, szin-
tén örökbefogadott gyermekeikkel, 

Aquinnahhal és Alexanderrel szem-
ben Sashi sosem volt képes beillesz-
kedni sem a családba, sem abba az 
elit környezetbe, amit nevelőszülei 
igyekeztek számára biztosítani. Míg 
apja szerint menthetetlen volt, Debra 
feltétel nélkül hitt abban, hogy a lány 
előbb-utóbb megnyugszik és megta-
lálja a helyét. Három évvel azután, 
hogy egy nap nem érkezett meg az 
iskolába, Debra még mindig maka-
csul hisz benne, hogy Sashi él, mivel 
időnként telefonhívásokat kap tőle.  
Miközben Jack megpróbálja kihá-
mozni az igazságot, a halálsoron 
ketyeg az óra, és Dylanre méregin-
jekció vár egy olyan bűnért, amelyet 
talán el sem követett. Egyedül az 
mentheti meg, ha Sashi időben elő-
kerül. Arra azonban senki sem szá-
mít, hogy hamarosan a lány vér sze-
rinti öccsének is nyoma vész. 
Miközben vészesen közeledik Reevs 
kivégzésének ideje, végzetesen ösz-
szekuszálódnak a szálak a Burgette 
családban, ahol már mindenki ellen-
ségként tekint a másikra. 
Kiderülhet-e az igazság három hosz-
szú, idegfeszítő év után? Nem kell 
hozzá más, csak egy szemtanú.
(James Grippando: Szökésben) nyf 

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Visszaszámlálás

Öt gitárzenekar tagjai csap-
tak a húrok közé február 25-
én a Művészetek Házában az 
Arpeggio Gitárzenekar által 
szervezett mini fesztiválon 
és konferencián. Az egyna-
pos rendezvényen két olyan 
együttes is fellépett, akit első 
alkalommal hallhatott a gö-
döllői közönség.

A mini fesztivál már korábban is 
nagy sikert aratott, hiszen a rendez-
vény egyaránt lehetőséget adott a 
közös muzsikálásra, a tapasztalat-
cserére valamint a közönség szóra-
koztatására. Így történt ez most is, 
amikor a házigazda Arpeggio mel-
lett a városunkban már jól ismert 
szentendrei és pomázi zenészekből 
álló Dunakanyar Gitáregyüttes és 
a főváros XVI. kerületéből érke-
zett Tremoló Gitárzenekar mellett 
bemutatkozott a Fóti Zeneiskola 
Marcato Gitárzenekara, valamint 
az Újpesti Ifjúsági Gitárzenekar. 

És a stílus? Valamennyi együttes a 
gödöllői zenekarhoz hasonló irány-
vonalat képviselt, így a repertoár-
jukban a tradicionális gitármuzsika 
mellett a filmzenék és a klasszikus 

feldolgozások is szerepet kaptak. 
Érdekesség, hogy az Arpeggio Gi-
tárzenekar idén ünnepli megala-
kulásának 25. évfordulóját, amit 
április 8-án egy best of koncerttel 
koronáznak meg, ugyancsak a Mű-
vészetek Házában.

Aki csak egyetlen egyszer is 
hallotta Edit Piafot énekelni, 
örökre rabja maradt a külön-
leges hangú, és senkihez sem 
hasonlítható énekesnőnek, 
akinek életét számtalan alko-
tás feldolgozta. Március 18-
án este a Művészetek Háza 
színpadán a Gödöllő Tánc-
színház előadásában elevene-
dik meg a páratlan tehetségű 
előadóművész élete.
 
A Milord című előadás több szem-
pontból is egyedülálló. A közönség 
egy rendkívüli életutat ismerhet meg 
a Pigalltól az Olympia színpadáig, 
első alkalommal a tánc, a mozgás 
nyelvén elbeszélve. Bár Piaf életét 
már számtalan módon feldolgozták, 
a táncművészetben eddig még sen-

ki sem vállalkozott erre a feladatra. 
Piaf dalainak mély érzelemgazdag-
sága, az életét jellemző kettősség – a 
mély keserűség és a fellegekbe repítő 
boldogság – ma is szinte minden kor-

osztályt megérint. Kézér Gabriella 
koreográfiája ezt a drámai feszült-

séget igyekszik visszaadni, az 
élő énekkel és zenével a nézők 
elé varázsolni egy mindenkit 
magával ragadó énekesnőt. 
A produkció egyfajta utazás 
Edit Piaff Párizsába, az ő cso-
dálatos dalaival, amiket Kádek 
Heny előadóművész tolmá-
csolásában hallhat majd a kö-
zönség, amely a tervek szerint 
egy formabontó, a mulatók 
világát megidéző nézőtérről 
kísérheti figyelemmel az előa-
dást. Az est francia hangulatá-
hoz egy különleges étel- és ital 
kóstoló is hozzájárul. A főbb 
szerepeket Bakonyi Jusztina, 

Simonka Mózes, Philipp Noémi, 
Safranka-Peti Zsófia, Sándor Do-
rottya és Szabó Áron táncolják, az 
előadást Ardai Tamás rendezi.      kj

A feledhetetlen PIAF

Romantikus művek csendültek fel 
szombaton este a Gödöllői Szimfo-
nikus Zenekar előadásában a Művé-
szetek Házában. 
Az idei évad 
harmadik est-
jének első ré-
szében Dvor-
zsák: h-moll 
g o r d o n k a -
v e r s e n y é t 
hallhatta a 
közönség Já-
vorkai Ádám 
szólójátékával, majd Rimszkij-Kor-
szakov ritkán hallott műve, a  Se-
herezádé op. 35 csendült fel; szólót 
játszott Juniki Spartakus (hegedű). 
A koncerten Horváth Gábor, a ze-

nekar vezetőkarmestere vezényelt. A 
bérlet-sorozatot március 25-én Bach 
est zárja, amikor is a János-passió 
csendül majd fel a Művészetek Háza 

színháztermében. Szólót énekel Ké-
ringer László (Evangélista) és Naj-
bauer Lóránt (Jézus) Közreműkö-
dik az: A:N:S Chorus, vezényel Bali 
János Liszt-díjas karnagy.             bj

Remekművek Gödöllőn

Akusztikus dallamok útján
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A mondák birodAlmától A tudomány világáig

A Csörsz-árok nyomában

Szemet gyönyörködtető és szívet me-
lengető kiállítás nyílt a Levendula Ga-
lériában Bartha Ágnes zománcmű-
vész-ékszertervező-ötvös munkáiból.

„A KERT“ című tűzzománc soro-
zatot elsőként a gödöllői közönség
láthatja, de mellettük a művész ezüst
és üvegplexi ékszereit is megcsodál-
hatják. A kiállítás központi témája
azonban a kert, Bartha Ágnes mesé-

ket, vagy épp az édent idéző kertje,
amelynek színei és formái elgyönyör-
ködtetik a felnőtteket és felfedezőútra
csábítják a gyerekeket. Olyan kert ez,

amelybe bármikor betér-
hetünk, ahol mindig szép-
séget és meglepetéseket
találunk.
Ez a kert épp olyan sok-

színű, mint az alkotó, aki
hol két kezével ad formát
az anyagnak, majd prózá-
ban, vagy rímben veti pa-
pírra gondolatait.
Mindezekből ízelítőt

kaphattak azok, akik feb-
ruár 25-én részt vettek a
kiállítás megnyitón, ahol

Sz. Jánosi Erzsébet megnyitó gon-
dolatai mellett Bartha Ágnes versét is
hallhatta a közönség.
A kiállítást március 15-ig tekinthe-

tik meg az érdeklődők.
(kj)

Hamvazószerdával kezdődik a negy-
vennapos böjt, mellyel a katolikus
keresztények Jézus feltámadásának
ünnepére készülnek fel; az idén ez a
felkészülési időszak március l-jével-
kezdődik. E húsvéti bűnbánati idő
kezdetekor régi hagyomány szerint
az istentiszteleten résztvevők hom-
lokára a bűnbánat lelkületének külső
jegyeként hamuból keresztet rajzol-
nak (hamvazkodás). Hamvazószerda
a nevét a nyilvános vezeklés egykori
formájától kapta: a vezeklők vezeklő
ruhát öltöttek, majd hamuval meg-
szórták őket. A hamu már az ókorban
és az Ószövetségben is a semmi-
ség és a mulandóság jelképe volt. A
nyilvános vezeklés szokása a X. szá-
zadban megszűnt, ebből alakult ki a
hamvazkodás mai rítusa. Körülbelül
a XI. század végétől ehhez az előző
év virágvasárnapján használt pálma-
ágak elégetésekor keletkezett hamut
használják fel. A pap hamvazószer-
dán ezzel a hamuval rajzol keresztet
a hívek homlokára – minden élet mu-

landóságának emlékeként – e szavak
kíséretében: „Memento homo, quia
pulvis es, et in pulverem reverteris –
El ne feledd ember, hogy por vagy
és vissza kell térned a porba.” A ka-
tolikus egyházban a hamvazószerda
– épp úgy, mint a nagypéntek – szi-
gorú böjti nap, ezzel kezdődik a nagy-
böjt (Quadragesima), a húsvét előtti
negyvennapos előkészületi időszak,
ami húsvétvasárnapig tart, amit idén
április 16-án ünnepelünk. A nagyböjt
Jézus Krisztus negyven napi böjtölé-
sére, szenvedésére és kereszthalálára
emlékeztet. Az erre az időszakra eső
hat vasárnap nem számít bele a negy-
ven napba, nem része a böjtnek, mert
minden vasárnap Krisztus feltámadá-
sának emlékünnepe.
Napjainkban a római katolikusok-

nál általánosan elfogadott, hogy ham-
vazószerdán és nagypénteken napi
háromszor étkeznek, de csak egyszer

laknak jól, s pénteki napokon nem
fogyasztanak húst. Mindezek mellett
előtérbe került a lelki felkészülés. A
görög katolikus egyházban a hétfőn
kezdődő nagyböjtbe nem számít bele
a nagyhét, a vasárnap mellett pedig a
szombatot sem tekintik böjtelő nap-
nak (nagyszombat kivételével). A na-
pok számát felkerekítették, és egy tel-
jes hetet vezettek be előböjtnek, s ezt
megtoldották két előkészületi héttel,
amikor fokozatosan elhagyták a hús
és a vaj fogyasztását. Nagyböjt első
napján és nagypénteken az állati ere-
detű termékek fogyasztása, szerdán és
pénteken pedig a húsé nem megenge-
dett. Nagyböjt hétköznapjai bűnbána-
ti napok, amikor a hívők személyesen
döntenek a böjt jellegéről. Mindezek
mellett ez a csend időszaka, amikor
Istenhez, a családhoz és önmagukhoz
kerülnek közelebb.
A reformátusoknál a külső szabá-

lyok háttérbe húzódnak, így nincs elő-
írt nagyböjt.A felekezetalapító Kálvin
szerint a húsvétot megelőző időszak
elsősorban a lelki felkészülésről szól.
Az evangélikusok hasonlóképpen
nem böjtölnek, hanem a lelki megúju-
lást tartják szem előtt. (ny.f.)

Mesebeli kalandban lehetett részük
és a XXI. századi technika segítsé-
gével végzett kutatómunkába is be-
pillanthattak azok, akik részt vettek
a Csörsz-árok Mente Egyesület prog-
ramján a Gödöllői Városi Könyv-
tárban február 23-án. Legendát és
tudományt kapcsolt össze az est, el-
gondolkodtató képet adva egy külön-
leges létesítményről, amely számtalan
tudományos vita forrása.
Hogy a Kárpát-medence legna-

gyobb emberkéz alkotta ókori föld-
műve, amely összeköti a Dunát a
Tiszával milyen célokat szolgált egy-
kor és kik alkották valójában, máig
sem sikerült megfejteni. Egyesek
szerint vízi létesítmény, míg mások
úgy vélik, védelmi célokat szolgált,
de az is lehet, hogy határt jelölt. Az
1260 kilométer hosszú árok számta-
lan titkot őriz, amerre elhalad, szinte
mindenhol kötődik hozzá egy-egy
monda. Ezeket már még a múlt évben
összegyűjtötte és megjelentette az
egyesület, amely most a kiadvány bő-
vített kiadását is bemutatta. A mesék-
ből ízelítőt is kaphatott a közönség, a

Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai
a „Csörsz király álmai” című játékot,
a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesü-

letének tagjai pedig Csörsz és Délibáb
mondáját elevenítették meg dr. Hor-
váth Zoltán vezetésével.
A rendezvény második részében a

mesék birodalmából a tudományéba
lépett át hallgatóság Harkányiné dr.
Székely Zsuzsanna, a Szent István
Egyetem Vízgazdálkodási tanszéké-
nek docense, az egyesület vezetője
segítségével, aki alapos ismertetőt
tartott a Csörsz-árokról, bemutatva
annak földrajzi és történelmi vonat-
kozásait, legalábbis azokat az elgon-

dolásokat, amelyekről tudomással
bírunk.
A rendezvény különlegessége

azonban a Csörsz-árok tanulmányok
című több mint 250 oldalas kiadvány-
nak bemutatása volt, ami az uralkodó
régészeti álláspont mellett más szak-
vélemények bemutatására is vállal-
kozik. A fotókkal és a térinformatikai
ábrázolásokkal illusztrált kiadvány
célja, hogy megismertesse az érdek-
lődőket azokkal az elméletekkel és
munkákkal, amelyek ezzel a külön-
leges létesítménnyel foglalkoznak.
Mint azt Harkányiné dr. Székely Zsu-
zsanna leszögezte, az egyesület egyik
célja, hogy a témával foglalkozó
szakemberek – történészek, régészek,
geográfusok – számára lehetőséget
adjon a közös gondolkodásra, egymás
álláspontjainak, érveinek megismeré-
sére. A másik, a talán még fontosabb
cél azonban az, hogy az árok valódi
védettséget kapjon és történelmi em-
lékként kezeljék. Mint mondta, ez ki-
váló turisztikai lehetőséget is jelente-
ne számos település számára.

(bd)

EmlékEzz, EmbEr!

40 nap

ÖRÖKKÉ ÉLŐ KERT

Ambrus Zoltán 1861. február 22-én
született Debrecenben, elemi iskolai
tanulmányait is ott végezte. Gimná-
ziumi tanulmányait a nagykárolyi pi-
aristáknál kezdte meg, majd Pesten,
a kegyesrendi gimnáziumban fejezte
be. Ügyvédnek készült, végül a Föld-

hitel Intézetnél kezdett el dolgozni.
Közben színibírálatokat, tárcákat,
riportokat írt, emellett drámabíráló,
folyóirat szerkesztő, könyvbíráló,
műfordító is volt. Az igazi sikert no-
vellái, kisregényei, regényei hozták
meg számára: máig leghíresebb re-
génye a Midas király.A színházi élet-
ben való jártasságának köszönhetően
felajánlották neki a Nemzeti Színház
igazgatói posztját, amit 1917 és 1922
között töltött be. 1932. február 28-án
hunyt el.
Ambrus sok szállal kötődött Gö-

döllőhöz. Dédapja, Foltényi János a
Grassalkovich uradalom prefektusa
volt. Édesanyja, Speth Vilma több

alkalommal is bérelt házat az Erzsé-
bet-park mellett, mivel férjének, az
isaszegi csatában megsérült 48-as
honvéd Ambrus Józsefnek jó levegőt
tanácsolt az orvos. Végül vettek egy
csendes, tornácos kis parasztházat a
Tégla utcában (ma Lovarda u. 6.).
Ambrus Zoltán szívesen dolgozott
a vadregényes kertben meghúzódó
asztalnál. Lánya, Ambrus Gizella
férjével, Fallenbüchl Tivadarral a
ház felújítását tervezgette, ami 1985
óta „Ambrus Zoltán Emlékház” né-
ven ismert. Az unoka, dr Fallenbüchl
Zoltán történész szobrot állíttatott a
kertben: Búza Barna alkotását 1985-
ben avatták fel. (u)

85 ÉVE HALT MEG AMBRUS ZOLTÁN
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tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

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

Sorozatunk korábbi része-
iben már többször is szóba 
kerültek a segítő kutyák, 
akikre sok esetben  más sza-
bályok vonatkoznak, mint 
nem speciálisan kiképzett 
társaikra. 

Hogy a segítő kutya kategóriába 
pontosan milyen ebek is tartoznak, 
azzal kevesen vannak tisztában. A 
múlt esztendőben például a főté-
ri Coop áruházban okozott kisebb 
botrányt egy vásárló, aki nehezmé-
nyezte, hogy miért engedték be az 
egyébként megkülönböztető jel-
zéssel ellátott kutyát az üzletbe.

A segítő kutya fogalmát ma is so-
kan a vakvezető kutyával azonosít-
ják, pedig sokkal szélesebb körben 

alkalmazzák őket. A 27/2009. (XII. 
3.) SZMM rendelet hat kategóriát 
jelöl meg, a már említett vakvezető 
kutya mellett a mozgáskorlátozott 
személyt segítő (mozgáskorláto-
zott személyt mindennapi tevé-
kenységeinek ellátásában segítő 
feladatokra kiképzett), a hangot 
jelző (hallássérült személy számá-
ra veszélyt vagy egyéb fontos in-
formációt jelentő hangok jelzésére 

kiképzett), a rohamjelző (az epi-
lepsziával élő személy vagy más 
krónikus, rohamszerű állapotoktól 
veszélyeztetett személy számára 
a roham során segítséget nyújtó 
feladatokra kiképzett), a szemé-
lyi segítő (a fogyatékos személyt 
önálló életvitelében segítő felada-
tokra kiképzett) és a terápiás (a 

gyógypedagógiai, a szo-
ciális szolgáltatások te-
rületén pedagógiai, pszi-
chológiai, pszichiátriai, 
konduktív pedagógiai 
habilitációs, illetve re-
habilitációs folyamatban 
alkalmazott) kutyát. 
A segítő kutyát alkalma-
zó személy – aki lehet a 
gazda vagy a kiképző,  
jogosult a segítő kutyá-

val tartózkodni és a segítő kutyát 
használni közforgalmú tömeg-
közlekedési eszközön, üzletben 
(ideértve az élelmiszert árusító 
üzletet és a vendéglátó üzletet is), 
bevásárlóközpontban, piacon, vá-
sáron, szálláshelyen, játszótéren, 
közművelődési, oktatási, szociális, 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézményben,  közfürdő területén, 
állatkertben, közterületen. Ezek-

nek a kutyáknak nem kell szájko-
sarat viselniük! Ez többek között 
azért fontos, mert az ilyen ebek sok 
esetben például különböző tárgyak 
odaadásával segítenek gazdájuk-
nak. Viszont mindenképpen jól 
láthatóan fel kell tüntetni rajtuk azt 
a megkülönböztető jelzést, amely 
tájékoztatóul szolgál a környezet 
számára, hogy speciálisan kikép-
zett ebről van szó. A jelzésen sze-
repelnie kell a kiképző szervezet 
logójának vagy  – terápiás kutya 
esetén – az alkalmazó szervezet lo-
gójának. 
A segítő kutyát akkor távolíthatják 
el egy létesítményből vagy terü-
letről, ha az ott tartózkodók testi 
épségét veszélyeztető magatartást 
tanúsít.
Ha valaki segítő kutyára gondol, 
általában közepes vagy nagytestű 
kutya jut eszébe. Ez azonban nem 
feltétlenül van így, sok feladat el-
látására, például a rohamjelző vagy 
terápiás kiképzésre a kistestű ebek 
épp úgy alkalmasak, mint nagyobb 
társaik. Azt azonban már részle-
tesen és pontosan meghatározza a 
jogszabály, hogy a kiképzésre mely 
szervezetek jogosultak és ahhoz 
milyen engedélyek szükségesek.  jk

Állati jogok (VII. rész): Segítő kutyák

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

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:

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. március 1-től a Gödöllő, Kőrösi Csoma Sándor utcában lévő 
gyepmesteri telep üzemeltetője 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 város közigazgatási határain belül.   VÜSZI Kft.

Márciusban a kertészeti áruházak már 
egyre több tavaszi növénnyel várják a 
vásárlókat. Bár még a kiültetés korai, 
érdemes körbenézni, milyen növényt 
vásároljunk idén a kertünkbe.
Ha most ellátogatunk valamelyik ker-
tészeti áruházba, könnyen elcsábulunk 
az első tavaszi virágok láttán. De 
ne feledjük el, hogy a március 
még igen szeszélyes lehet, bi-
zony az időjárás egyik napról a 
másikra megváltozhat és a frissen 
ültetett muskátlipalánták akár egy 
éjszaka alatt kifagyhatnak,  így a 
vásárlással érdemes megvárni 
a március végét vagy az április 
elejét, amikor az éjszakai fagyok 
már elmúltak.

Hagymás növények
A nyáron nyíló hagymás növényeket 
most érdemes beszerezni, hiszen a ta-
vasszal elültetett hagymákból, nyáron 
már gyönyörű virágzó növények lesz-
nek kertünkbe. Tavasszal ültethetjük a 

dália hagymákat, amelyek ma már a 
20 cm magasságtól egészen az 1 mé-
teres magasságig megtalálható a faj-
ták között.  Akár a törpe dáliát, akár az 
óriás kaktuszdáliát válasszuk, kertünk 
éke lesz bármelyik.
A hagymás növények közül most ér-
demes ültetni a kardvirág hagymákat, 
a begóniákat, vagy a liliom és írisz 
hagymákat.
Ha különlegeset szeretnénk kertünkbe 
ültetni, bátran válasszuk a szerelem-
virágot, amely kék és fehér színben 
pompázik kertünkben, és akár 60 cm 

magasra is megnőhet, vagy a fűszer-
növényként ismert curcumát, amely 
rózsaszín virágaival bűvöl el minket.
Rózsák és gyümölcsfák
Tavasszal a kertészetek szebbnél 
szebb rózsákkal és ízletes finom ter-
mést hozó gyümölcsfákkal várnak 

minket, amelyek között sok újdonság-
gal is találkozhatunk. A rózsák közül 
mind színben mind fajtákban hatal-
mas a választék, ám fontos hogy csak 
olyan rózsát vásároljunk, meg ame-
lyiknek egészséges a gyökere és nincs 
kiszáradva. A vásárlás után az ülteté-
sig eltelt időszak alatt tartsuk nedve-

sen a növény gyökérzetét, 
sőt ültetés előtt érdemes 
legalább 24 órán keresztül 
beáztatni egy vödör vízbe, 
úgy hogy ne csak a gyö-
keret, de a hajtásokat is 
érje nedvesség.
Végül ne feledkezzünk 
meg a tavaszi egynyári, 
kétnyári és évelő növé-
nyek széles termék palet-

tájáról sem, hiszen április elején érde-
mes ültetni a muskátlikat, árvácskákat, 
nefelejcset, pistikét, vagy a boglárkát.
Az egynyári virágok közül a jó idő 
beálltával már ültethetjük a petúniá-
kat, paprikavirágot, vagy a közkedvelt 
sárga bársonyvirágot. A vetőmagok 
között is érdemes tavasszal szétnézni, 
és megpróbálkozni a magról vetett pa-
lántaneveléssel, hiszen így fillérekből 
termeszthetünk, zöldségnövényeket, 
fűszernövényeket, egynyári és évelő 
virágokat.

kertvarazsmagazin.hu

Ezeket a növényeket vásárolhatjuk meg 
márciusban, a kertészetekben

Hiába terjedt el, hogy a külö-
nösen hideg tél miatt idén már 
nem várható harlekinkatica- 
vagy éppen poloskainvázió, a 
szakember cáfol.

– Az, hogy a hideg tél meg-
öli őket, egyáltalán nem igaz 
– mondja Sár József ento-
mológus. – A harlekinkatica 
úgymond behurcolt faj, az 
őshazája Kína, de nem onnan 
került hozzánk, hanem Ausztriából 
egy elhibázott kísérlet után. A nö-
vényi kártevők ellen próbálták őket 
bevetni – úgymond természetes el-
lenségként –, de túlságosan elter-
jedtek, akklimatizálódtak, és már az 
országhatárt sem nézik. A telet épü-
letek repedéseiben vagy magukban 
az épületekben simán kihúzzák.
A szakember szerint már vannak 
itthon olyan betegek, akik a harle-
kinkaticára allergiásak, ugyanis 
olyan kémiai anyagot bocsátanak ki, 
amely az emberi szervezet számára 

irritáló lehet. Poloskafron-
ton sem jobb a helyzet. Sár 
József szerint ott is marad 
az invázió, a legnagyobb 
veszélyt viszont abban látja, 
ha az előrejelzések szerint 
nálunk is megjelennek az 
amúgy Ázsiában őshonos 
óriás lódarazsak. A fullánk-
juk az emberre akár halálos 
is lehet.          borsonline.hu

Idén is elárasztanak minket a katicák és a poloskák



8 Gödöllői SzolGálat Sport 2017. február 28.

(folytatás az 1. oldalról)

Dr. Gémesi György polgármester, valamint 
Dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem 
rektorának köszöntőjét követően a szoká-
soknak megfelelően előbb a GEAC arany-
koszorús jelvényeit vehették át az egyetem 
rektorától az egyetemen tanuló vagy ott ta-
nult és ott kiemelkedő sportolói tevékenysé-
get végzők. A díjazottak voltak: Martinecz 
Gyula asztaliteniszező, Kriszt Botond atlé-
ta és Dohi Zoltán vívó.
Vársounk polgármestere megnyitó beszé-
dében elmondta, hogy Gödöllő kiemelten 
kezeli a sportot, legyen az versenysport 
vagy akár szabadidős tevékenység és ter-
mészetesen gratulált az összes sportolónak, 
edzőnek és klubvezetőnek az eredményes 
munkájukhoz.
Az Év sportolója egyéni felnőtt kategóriá-
ban az előző évi eredményei alapján Géme-
si Csanád, a GEAC Vívó szakosztályának 
kardvívója lett. Edzője: Navarrete József. 
Ebben a kategóriában második díjat vehetett 

át Kaptur Éva atléta (GEAC Atlétika szak-
osztály), míg harmadik díjban részesült Sze-
keres Viktória hegyikerékpározó (1 WD 
MSE KTE Teszt Team).
Az Év sportolója csapatjátékos felnőtt ka-
tegóriában Takács Doroti, a PENTA-GRC 
röplabdázója lett az első, edzője: Szabados 
István, míg második díjat vehetett át ebben 
a kategóriában Seregi Dominika (Vuelta 
SE) ritmikus gimnasztikázó A két díjazott az 
alsó képen balról jobbra).
Az Év edzője kategóriában a kuratórium 
tagjai Szörényi Istvánt (a bal felső képen), 
a GEAC atléta rúdugró edzőjét választották 
az év edzőjének, míg a Gödöllő Sportjáért 
díjban ezúttal Czakkel István íjász edzőt 
részesítette a kuratórium, aki idén ünnepli 
70. életévét.
Az Év sportolója utánpótlás egyéni kate-
góriában első díjat vehetett át Simonváros 
Csanád, a GEAC rúdugrója, edzője: Szö-
rényi István. Második díjat kapott Faragó 
Levente (Gödöllői Taekwon-do SE) te-
akwon-dozó, míg harmadik díjban  része-
sült Nguyen Jázmin (Vuelta SE) ritmikus 
gimnasztikázó. Az utánpótlás csapatjátékos 
kategóriában Tóth-Bagi Réka röplabdázót 
(PENTA-GRC) választották meg a 2016-os 
év sporteredményei alapján a legjobbnak. 
Második lett ebben a kategóriában, Józsa 
Balázs Gábor kézilabdázó (Gödöllői KC).
Díjakat kaptak még egyéni és csapat után-
pótlás kategóriában a 16 év alattiak orszá-
gos bajnokságban vagy tanévi Diákolimpián 
dobogós helyen végzett egyéni sportolók és 
csapatok, valamint a Jövő Reménységei ka-
tegóriában is átvehették a klubjuk által java-

solt, 14 év alatti sportolók díjaikat.
Csapatban a GEAC Atlétika szakosztályá-
ból a Serdülő férfi rúd csapat (Hajdú Dá-
niel, Magyari Benedek, Mihály Ádám, 
Molnár Dániel, Orbán Andor) és a 4x400-
as ifjúsági leány csapat (Csernyánszky 
Sára, Király Adél, Kriszt Katalin, Hor-
váth Dorottya) vehetett át egy-egy kupát. 
A röplabdázóknál a ifibajnok leány csapat 
(Albert Anna, Halla Petra, Harangozó 
Laura, Harangozó Lili Anna, Hemmert 
Kira, Hemmert Yvon, Kalotai Zsófia, Ko-
vács Adél, Maurer Katalin, Nagy Andrea, 
Nagy Zsuzsanna, Radomszki Boglárka, 
Takács Doroti, Tóth-Bagi Réka), a ví-
vóknál az újonc férfi kard (Grosso Márkó, 
Révész Márton, Várkonyi Bence) és az 
újonc női kard csapat (Bata Édua, Bévíz 
Dorottya, Missurai Pálma, Váray Réka) 
nyert bajnokságot. A Grassalkovich SE ver-
senyzői is kiválóan szerepeltek. Ennek kö-
szönhetően a Serdülő I. leány páros (Kőh-
ler Kitti, Szabó Csilla), a Serdülő I. leány 
trió (Darabont Júlia, Lőrincz Boglárka, 
Zamecz Kitty), a School Class trió (Ádám 
Alexandra, Márta Blanka, Rezsabek Jan-
ka), a Gyermek páros (Bagyin Eszter, Sza-
bó Bogdán) és a Gyermek páros (Ábrahám 
Zita, Varga Levente) is átvehették a bajno-
ki címük után járó kupát.
Ugyan ebben a kategóriában, egyéniben is 
születtek kiváló, dobogós helyezések több 
sportágban is. Az egyéniben országos ver-
senyen vagy Diákolimpián dobogón végzett 
sportolók szintén egy-egy kupát vehettek át. 
A díjazottak: 
Bike Zone Gödöllői Kerékpáros Egyesület 

sportolói: Kiss Emma Lotti, Kiss Nikolet-
ta Bettina, Kiss Vince Dániel, Rónay Bá-
lint, Rónay Kristóf, Sike Lili Alexandra.
Gödöllői Sport Klub Íjász szakosztály spor-
tolója: Rompos Laura.
Gödöllői Taekwon-do Sport Egyesület 
sportolói: Bőti Bettina, Csizmadia Máté, 
Drobni Dániel, Faragó Zétény, Görgei 
Levente, Lukács Zoltán, Polgár Kristóf, 
Polgár Patrik, Tóbiás Boglárka, Tóth 
Bertalan, Tóth Panna.
GEAC Atlétika szakosztály sportolói: Bá-
novics Dorottya, Bánovics József, Eszenyi 
Napsugár, Fekete Levente, Földi Bence, 
Juhász Nándor, Király Adél, Kondrák 
Réka, Mihály Ádám, Németh Nóra, Né-
meth Vera, Soos Levente, Szőke Kiss Já-
cint, Váczi Dániel, Váczi Kamilla, Varga 
Evelin.
GEAC Vívó szakosztály sporto-
lói: Missurai Pálma, Zászkalicz-
ky Piroska.
Saino Karate-Do Köszhasznú 
Sportegyesület sportolói: Ács Do-
rottya, Ács Julianna, Berényi 
Tamás, Csighy Dániel, Farkas 
Eszter, Juhász Tamás, Kelemen 
András, Kelemen Botond, Ke-
lemen Csaba, Lajber Borbála, 

Lauber Zille, Lovász Nóra, Péter Lea.
A Jövő Reménységei díjakat azok a 14 év 
alatti tehetséges fiatalok kapták, akik eddi-
gi pályafutásuk során felhívták magukra a 
figyelmet, és akiktől a jövőben  még  jobb 
eredményeket várhatunk. A díjazottak: Bali 
Zsófia (Gödöllői Taekwon-Do Sport Egye-
sület), Juhász Emma (KTC-VUELTA SE 
ritmikus gimnasztika szakosztály), Szőke 
Kiss Anna és Soos Levente (GEAC atlétika 
szakosztály), Vecsey Fanni (Penta-Gödöllői 
Röplabda Club), Bata Édua (GEAC vívó 
szakosztály), Mosonyi András (Gödöllői 
Sport Klub kosárlabda szakosztály), Kele-
men Botond (Saino Karate Do. Közhasznú 
Sportegyesület), Nagy Péter (Kirchhofer 
SE), Pozsgai Károly (Gödöllői Kézilabda 
Club).
A díjakat dr. Gémesi György polgármester, 
dr. Pappné Pintér Csilla és dr. Lantai 
Csaba alpolgármesterek, Tokai Norbert a 
Gödöllői Sportközalapítvány elnöke, Erdé-
lyi Zsófia olimpikon, Pecze Dániel, a Gö-
döllői Szövetség a Sportért elnöke, és Tóth 
Tibor a Gödöllői Szövetség a Sportért Di-
áksport Bizottságának elnöke adták át.

-tl-

Sportdíj átadó Gála 2017 – VíVó, két röplabdázó, illetVe eGy atléta éS eGy atléta edző az élen
Szörényi István az év edzője, Czakkel István Gödöllő sportjáért díjazott

A Magyar Atlétikai Szövetség által 
létrehozott Mezei Futó Liga ver-
senysorozat 4. állomását március 
5-én, Gödöllőn, a Királyi Kastély 
parkjában rendezi a GEAC atlétikai 
szakosztálya. 

Egy héttel a szövetség országos bajnoksá-
ga előtt az utolsó erőfelmérőre az ország 
minden jelentős egyesülete elküldi atlétáit. 

Ezt az alkalmat kihasználva a helyi atlé-
tika szakosztály tehetségkutató versenyt 
szervez a jövő lehetséges hosszútáv fu-
tói számára. A vendég sportolókon és a 
GEAC-os atlétapalántákon kívül várunk 
minden ügyes gödöllői gyermeket, aki 
kedvet érez egy kis futáshoz.
Rajtlista:
2007-2008-as lányok: 1000 méter, rajt 
11.00

2007-2008-as fiúk: 1000 méter, rajt 11.10
2005-2006-as lányok: 1500 méter, rajt 
11.20
2005-2006-as fiúk: 1500 méter, rajt 11.30
Nevezés a rajtok előtt 30 perccel a Kas-
télykert (volt Martinovics) Óvodában.
A verseny védnökei: dr. Gémesi György 
polgármester úr és dr. Ujváry Tamás, a 
Királyi Kastély Ügyvezető Igazgatója. 
Sportársi Üdvözlettel: dr. Kriszt Balázs 
(GEAC szakosztályvezető) és Gadanecz 
György (GEAC edző, verseny elnök)

Mezei Futó Verseny Gödöllőn

Február utolsó hétvégéjén került 
megrendezésre az Ifjúsági és Junior 
országos bajnokság Budapesten a 
BOK csarnokban, valamint a serdü-
lő és újonc Téli Dobó ob Szombathe-
lyen. A GEAC atlétái minkét bajnok-
ságon fantasztikusan szerepeltek, 
összesen három arany-, nyolc ezüst- 
és hét bronzérmet nyertek.

Ki kell emelni a rúdugró műhely szinte fe-
lülmúlhatatlan szereplését, hiszen a junior 
(U20) fiúk között Simonváros Csanád óri-
ási fedettpályás egyéni csúccsal (490 cm), 
míg az ifjúsági (U18) fiúknál Mihály Ádám 
meggyőző fölénnyel (440 cm) országos baj-
noki címet szerzett. Csanád eredményével 
teljesítette a junior Eb kiküldetési szintjét, 
míg Ádám nagy lépést tett az Európai Ifjú-
sági Olimpia (EYOF) részvétele felé. A ju-
nior fiúknál a dobogó harmadik fokára is két 
GEAC versenyző, Szamosi András és Fa-
tér Zoltán állhatott, az ebben a sportágban 
ritka esetnek számító holtversenyben. A rú-
dugró lányok is fantasztikusan szerepeltek, 
a junioroknál Kriszt Annamária idei leg-
jobbjával (350 cm) és kiváló versenyzéssel 

lett országos bajnok, míg Kondrák Réka 
az ifiknél egyéni csúcsot ugorva (350 cm) 
ezüstérmet nyert. 
Az U20-as lányoknál kiváló magasugrónk, 
Kriszt Katalin ezüstéremnek (165 cm) 
örülhetett, míg az U18-as korosztályban 
a nap egyik legkellemesebb meglepetését 
okozva, egyéni csúcsán közel egy másod-
percet javítva Csernyánszky Sára 400 
m-en (59,15 mp) szerzett bronzérmet. Az 
U18-as fiúknál remek egyéni csúcsokkal 
Ajide Dániel ezüstérmet hozott 60 m gáton 
(9,21mp) és bronzérmet 200 m-en (22,92), 
előbbi eredményének jutalma az ifjúsági vá-
logatottság. A többpróbázó bajnokunk, Ren-
ner Luca ismét szállította az érmeket: ezüst 
távolugrásban (586 cm) és bronz gátfutás-
ban (9,13 mp). A hétvége kiváló lezárásáról 
a junior 4x200 m-es női váltó gondoskodott, 
akik Csernyánszky Flóra, Kriszt Katalin, 
Kriszt Annamária, Renner Luca (a ké-
pen) összeállításban szereztek meglepetés 
ezüstérmet.

A GEAC fiatal dobói Szombathelyen jeles-
kedtek, ahol a serdülő (U16) korosztályban, 
fiú gerelyhajításban Mihajlovic Alex (48,04 

m) ezüst, Juhász Nándor (46,02 m) bron-
zérmet nyert. Ifjú tehetség, Eszenyi Napsu-
gár gerelyhajításban (41,46 m) és diszkosz-
vetésben (28,86 m) is ezüstérmet hozott, 
ugyanitt Varga Evelin (28,38 m) pedig a 
dobogó harmadik fokára állhatott. 
További értékes helyezések: 4. helyezet-
tek: Magyari Benedek rúdugrás, Fekete 
Levente és Fekete Vivien gerelyhajítás, 
Csernyánszky Flóra 60 m sík és 60 m gát, 
4x200 m lány váltó (Frei Dalma, Cser-
nyánszky Sára, Horváth Dorottya, Váczi 
Kamilla); 5. helyezettek: Tóth Zsombor 
távolugrás és magasugrás, Váczi Kamilla 
hármasugrás, Kriszt Katalin 60m gát; 6. he-
lyezett: Molnár Dániel rúdugrás.
A sikeredzők: Szörényi István, Körmen-
dy Katalin, Máté Alpár, Zsivoczky Atti-
la, Borisz Volkov, Deutsch Péter, Kaptur 
Éva.                  -kb-

atlétika – GeaC éreMeSő éS rÚdUGró CSoda az UtánpótláS bajnokSáGokon

Simonváros Csanád junior Eb-szintet ugrott

Mexikó után újabb egyéni bronznak 
örülhet Gémesi Csanád a kardvívók 
világkupa sorozatán. A GEAC vívója 
ezúttal Varsóból hozta el a harma-
dik helyet.

A Grand Prix-sorozat lengyelországi állo-
másán 177 vívó versengett a helyezésekért. 
A mindvégig magabiztosan vívó Gémesi 
Csanád a csoportküzdelmeket követően 
francia napot tartva verekedte el magát egé-
szen az elődöntőig, ahol a honfitárs, olimpi-
ai bajnok Szilágyi Áron ellen maradt végül 

alul (Áron ezüstérmes lett végül). Csanád a 
32-ért egy törököt vert 15:7-re, majd soro-
zatban három franciát pipált ki 14-re, 13-ra 
és ismét 14-re nyert és jutott négy közé, ami 
ezúttal is a végállomás jelentette, hiszen a 
későbbi ezüstérmes Szilágyi Áron 15:9-re 
nyert a gödöllői vívó ellen. Gémesi Csanád 
a koreai Kim és Szilágyi mögött végzett egy 
koreai, Gu Bongillal közösen a harmadik 
helyen.
A remek hétvégét egy csapat negyedik hely 
zárta. A Szilágyi, Gémesi, Decsi Tamás, 
Szatmári András alkotta válogatott a 22 
csapatos mezőnyben maradt le éppen csak 
a dobogóról. A nyolcaddöntőben Fehéro-
roszországot verték a mieink 45:21-re, majd 
a negyeddöntőben az Amerikai Egyesült 
Államok csapatát múltuk felül 45:35-re. Az 
elődöntőben óriási csatában 45:44-re kap-
tunk ki a későbbi győztes románoktól, míg 
a bronzmeccsen Korea két ponttal, 45:43-ra 
nyert a magyar kard-csapat ellen. A csapat-
versenyt Románia nyerte, akik a döntőben 
Olaszországot verték.   
    -ll-

VíVáS – kard ViláGkUpa, VarSó

Gémesi Csanád: újabb egyéni bronz

Az elmúlt hét gödöllői meccstermése:  
négy győzelem, egy döntetlen, négy ve-
reség.
A kézilabdázók kettős sikerrel, a sakkbarátok 
egy-egy vereséggel és győzelemmel, a labdarú-
gók egy ponttal, a futsalosok egy győzelemmel, 
míg a röpisek szettetrablással abszolválták az 
elmúlt fordulókat saját pontvadsászatukban.
Kézilabda - NB II. Észak, 13. forduló: Gödöl-
lői KC – XVI. ker. KMSE 30-23 (17-11); Juni-
orok: GKC – XVI. ker. KMSE 29-21
Labdarúgás - Pest megyei I., 16. forduló Kis-

némedi MSE – Gödöllői SK 2-2 (2-0)
Futsal - NB II., Kelet, 21-22. forduló
Debreceni Egyetemi AC – MAG-LOG Team 
CFT Gödöllő 8-3; MAG-LOG Team CFT 
Gödöllő – Miskolci EAFC 8-3; FISE-SZIE – 
MVFC II. 2-3 
Röplabda - NB I. alapszakasz, 20. forduló
Linamar-Békéscsabai RSE – Penta-Gödöllői 
RC 3-1 (-20, 6, 11, 12)
Sakk - NB II. Erkel, 9. forduló: GSBE – 
BEAC I. BARCZA 4,5-7,5; Pest megyei I/A, 6. 
forduló: GSBE II. – Biatorbágy II. 3-2

Gödöllő eredménymustra – Pontok innen-onnan
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Március 4., szombat, 10.30: Gödöllői 
Királyi Váró: Királyi Kölyök Koncer-
tek – Hangszerbemutató óvodá-
soknak és kisiskolásoknak. Zenés 
mesék, mesés zenék – Aranytuli-
pán – a Gödöllő Consort tagjaival
Március 11., szombat, 11.00: Láng 
Gabriella (zongora) növendékeinek 
hangversenye
Március 17., péntek, 17.00: A zene-
iskola Gitárzenekarának hangver-
senye
Március 18., szombat, 10.30: Hor-
váth Judit (zongora) növendékeinek 
hangversenye

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

Március 6-12-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet 

ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony 
formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézetet felkereső járóbetegek gyó-
gyító-megelőző ellátásában, az adminisztrációban, illetve a betegirányí-
tásban történő szakdolgozói közreműködés.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelke-
zései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. számú Szakrendelő.
Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi végzettség, 
• legalább 3 éves szakmai gyakorlat, melyből legalább 1 év járóbeteg szak-
rendelésen (ambulancián) szerzett tapasztalat,
• érvényes működési kártya,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoft-
verhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a HID képesítés, a manuális szak-
mákhoz kapcsolódó szakképesítés, illetve a gödöllői lakcím.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szak-
mai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be.
Pályázatok benyújtása folyamatosan: legkésőbb 2017. március 31-ig. 
A munkakör a pályázat elbírálását követően május 1-től tölthető be. 
Pályázat benyújtható: postai úton vagy személyesen, zárt borítékban a fen-
ti címre. 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (Gödöllő, Petőfi Sándor utca 
1-3.) pályázatot hirdet – intézeti vezető asszisztensi megbízással – 

ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSI munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama és formája: A munkakör határozatlan idejű, részmun-
kaidős – heti 30 óra – közalkalmazotti jogviszony formájában tölthető be.
A munkakörbe tartozó alapvető feladatok: az intézeti szakdolgozók napi 
munkájának szervezése és ellenőrzése; szakmai és munkajogi felügyelet; 
munkabeosztások elkészítése; szakrendelések higiénés rendjének ellenőr-
zése; szakdolgozók továbbképzési tervének elkészítése, a teljesülés nyo-
mon követése.
A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. 
Illetmény és juttatások: Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi 
XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadóak. 
Pályázati feltételek: 
• szakirányú felsőfokú végzettség (diplomás ápolói oklevél) 
• legalább 3 éves szakmai gyakorlat, amiből legalább 1 év vezetői tapasztalat, 
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság igazolása.
Az elbírálásnál előnyt jelent az egészségügyi menedzseri végzettség és a 
járóbeteg ellátásban szerzett tapasztalat. A fentieket igazoló dokumentu-
mok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyúj-
tandók be! 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Árpád igaz-
gató nyújt, a 28/420-655 -os telefonszámon.
Pályázat benyújtható: • Postai úton, a Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont címére történő megküldéssel. 
• Személyesen: Igazgatósági titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3. 
1. emelet).
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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 hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt
biztos elolvassák

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon ro-
konoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszé-
doknak, volt kollégáknak és sporttársaknak és
mindazoknak, akik JÁVORSZKI LÁSZLÓ temeté-
sén megjelentek, sírjára koszorút vagy virágot he-
lyeztek, és fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

INGATLAN

+Gödöllőn minőségi garázs-összekötéses ikerház,
3szoba+ nappalis, 135nm hasznos, 420nm-es
privát telekkel eladó. I.ár:35MFt; Új építésű ré-
szen 4szoba+ nappalis, garázsos újszerű 139nm-
es ikerház eladó 600nm-es telken iár: 41,9MFt.

TEL.:20/772-2429

+Sürgősen eladó Gödöllőn,
belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség
Iár:9.9M Ft+áfa. ELADÓ
3SZOBA+ NAPPALIS,
TELJESEN ALÁPINCÉ-
ZETT HÁZ GÖDÖLLŐN
IRÁNYÁR:26,9MFt. Eladó
1.5szobás, 44nm-es, föld-
szinti konvektoros lakás
központban Iár:12.8MFt.
TEL.:20/804-2102

+GÖDÖLLŐ KÖZPONT-
JÁBAN IV.EMELETI,
58M2-ES, KÉTSZOBÁS
LAKÁS, JÓ ÁLLAPOTBAN
SÜRGŐSEN ELADÓ! IRÁ-
NYÁR:15,8MFt. Antalhegy
lábánál 1263m2-es 20.5m
utcafronttal rendelkező
telek eladó! Iár:14.9MFt.
ÚJFENYVESBEN NAP-
PALI+ 5SZOBÁS, GARÁ-
ZSOS IKERHÁZFÉL EL-
ADÓ! IRÁNYÁR:39,5MFt.
TEL.:20/539-1988

+Szadai 1459nm-es belte-
rületi telek 15mFt-ért eladó.
összközműves Ikerház épít-
hető rá. Érd.: +3630/5885-
889.

+Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, összközmű-
ves saroktelek ikerház építésére vonatkozó kész
háztervvel eladó! Iár:9,8MFt. SZADÁN IGÉNYES
KÖRNYEZETBEN, JÓ FEKVÉSŰ, 1600M2,
GONDOZOTT, KÖZMŰVES ÉPÍTÉSI TELEK
9,5M-ÓS IRÁNYÁRON SÜRGŐSEN ELADÓ!
TEL.:20/772-2429

+Eladó lakást keresek központban! Tel.:20/804-
2102. BONTANDÓ HÁZAT VAGY ÉPÍTÉSI TEL-
KET VENNÉK GÖDÖLLŐN! TEL.:20/944-7025

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló ki-
adó!! 14EFt/hó (Félév esetén kedvezmény!)
Tel.:20/944-7025. KIADÓ TELEPHELYEK
(50M2-TŐL 1000M2-IG), IRODÁK, ERDŐKER-
TES KÖZPONTI RÉSZÉN. 24 ÓRÁS PORTA-
SZOLGÁLAT, NYERGES VONTATÓ, BEÁLLÁSI
LEHETŐSÉG. TEL..20/218-8591

+Gödöllői 1075nm-es belterületi telek 13,5mFt-
ért eladó. közműves Ikerház építhető rá. Érdeklő-
dés: +3630/588-5889.

+ÁRCSÖKKENÉS! Vácszentlászló központi ré-
szén, aszfaltozott utcában, széles telken közműves
ház eladó! 89 m2: 3 szoba, 1 konyha+étkező, 1 ve-
randa, 1 fürdőszoba+WC. Telek: 1570 m2 CSOK
képes! Ár: 6.4 M Ft. (www.jofogas.hu hirdetésazo-
nosító: 53061809) Tel.: 06309252027

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

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

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

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

+Eladó Gödöllő központjában egy 170nm-es, föld-
szintes üzlethelység. I.á.: 22 mFt0620-919-4870

+Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nappa-
li+5szobás, 2006-ban épült családi ház 500nm-es
telken. Az ingatlanban padlófűtés van kialakítva, ga-
rázs elektromos kapu beszerelve. A tetőtéri szobá-
ból egy nagyméretű terasz van kialakítva. I.á.: 39,5
mFt 0620-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn egy nappali+4szobás, 2fürdőszo-
bás, igényes kivitelezésű lakóház, mely csodálatos
panorámával rendelkezik, innen az egész gödöl-
lői dombság belátható. A nappalihoz tartozik egy
nagyméretű terasz és egy hangulatos cserépkály-
ha. Elsődleges fűtést gázkazán biztosítja. I.á.: 37
mFt 0620-919-4870

+Eladó Gödöllőn az alvégben egy 180nm alapte-
rületű, 4,5 szobás parasztház, teljesen új tetőszer-
kezettel, összközművel, 472nm-es telken. I.á.: 18,9
mFt 0620-919-4870

+Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház, melyben a te-
tőtéri lakrész befejezetlen, beköltözhető részben egy
nagyméretű nappali, konyha, fürdőszoba, alatta tel-
jes szuterén található. I.á.: 15 mFt 0620-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, tégla-
építésű lakás bramac cseréppel, egyéb helységek-
kel Gödöllő egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen
parkolási lehetőség. I.á.: 28,9mFt 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, konvek-
toros fűtéssel. I.á.: 10 mFt 0620-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy panorámás,
929nm-es, 28m széles, összközműves építési te-
lek. I.á.: 15,3 mFt 0620-919-4870

+Eladó Mogyoródon egy 2szintes, nappali+5szo-
bás, 3fürdőszobás, igényes belső kivitelezésű, tég-
lából épült lakóház, melynek alsó részén garázs és
egyéb helységek találhatóak 500nm-es telken. I.á.:
31,9 mFt 0620-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen egy
58nm-es, nappali + leválasztott 2félszobás, loggi-
ás társasházi öröklakás felújított fürdőszobával. I.á.:
14,5 mFt 0620-919-4870

+Eladó Vácon (Kisvác) a Nagy Sándor József utcá-
ban egy 7 éves, téglaépítésű, 69,9 nm alapterületű,
1. emeleti, 2szobás, saját cirkófűtésű öröklakás kö-
zel a Duna parthoz. I.á.: 21,9 mFt 0620-919-4870
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+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy 1.
emeleti, 2,5 szobás, loggiás társasházi öröklakás.
I.á.: 16,9 mFt 0620-919-4870

+Eladó Gödöllő központjában a Körösfői utcában
egy 796nm-es építési telek teljes közművel. I.á.:
25,9 mFt 0620-919-4870

+Eladó Gödöllőn a legszebb környezetében a
Csemetekertben egy most épülő 4db, önálló te-
lekrésszel rendelkező, 2szintes, nappali+4szobás,
2fürdőszobás 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

+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy 2szintes,
nappali+2szobás, 80nm alapterületű, 2fürdőszo-
bás családi ház 485nm-es telken. Az ingatlanhoz
tartozik egy 20nm-es garázs, fűtése vegyes tüzelé-
sű, és cirkóról működtetett. I.á.: 26,9 mFt 0620-
919-4870

+Gödöllő Blaha telepi telek ELADÓ! 1006m2,
10% beépíthető. Villany az utcában, örökös víz-
vételi szolgalmi jog a szomszédos telekről. Ár:
3.700.000Ft Érd: 30/9722-374

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

+Gödöllőn a máriabesnyői részen 920 nm-es te-
lek eladó (gáz, víz, csatorna, villany van). A telek
panorámás, csendes, nyugodt környéken építésre
alkalmas. Tel: 20/923-8994

+MOGYORÓDON ikerház építésére is alkalmas
2.000 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK eladó lakott kör-
nyezetben, ősfás patak parti terület. Közművek a
telek előtt. Ára:7.000,-Ft/nm. 20/9463-112

ALBÉRLET KIADÓ

+Máriabesnyőn kiadó egy szoba-konyhás, össz-
komfortos kertes ház. 70/779-8529

+Gödöllőn bútorozott albérlet kiadó jó környezet-
ben. Érd: 20/226-3007

+Gödöllő végállomásnál családi házban külön be-
járattal összkomfortos lakrész teljesen berendez-
ve (kábeltévével) 1fő részére kiadó: 35.000,-Ft+
rezsi+ 1havi kaució szükséges. Március 15-től
hosszútávra. 06-30/469-1542

+90 nm-es, 3 szoba+ nappali, konyha elrendezé-
sű lakás központi részen kiadó. (Lakásnak, irodá-
nak is alkalmas.) 20/9325-415

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Kiadók kedvező áron, egyéni mérőórákkal ren-
delkező, utcára nyíló üzlethelyiségek a Gödöllő,
Szent János utcai Szolgáltatóházban. Nagysá-
guk 28,5nm és 29nm, egyben vagy megosztva.
30/513- 6490

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló ki-
adó!! 14EFt/hó (Félév esetén kedvezmény!)
Tel.:20/944-7025. KIADÓ TELEPHELYEK
(50M2-TŐL 1000M2-IG), IRODÁK, ERDŐKER-
TES KÖZPONTI RÉSZÉN. 24 ÓRÁS PORTA-
SZOLGÁLAT, NYERGES VONTATÓ, BEÁLLÁSI
LEHETŐSÉG. TEL..20/218-8591

+Gödöllő belvárosában 56 m2-es,utca frontra
néző, saját zárt parkolóval, légkondicionálóval ren-
delkező iroda (üzlet, bemutató terem, kozmetika
stb. hasznosítására is alkalmas) hosszú távra kiadó.
Tel.: 06-20-9443-356

ÁLLÁS

+Táblagéppel, okostelefonnal szabadidőben vé-
gezhető munkára keresek internetes (websho-
pos) értékesítőket és üzletkötő munkatársakat.
Részletek: Károlyi Péter 20/777-1122, vagy
hiperbiznisz@gmail.com

+Gödöllői munkahelyre részmunkaidős, gya-
korlattal rendelkező KÖNYVELŐ munkatársat
keresünk! Szakmai önéletrajzát, fizetési igény
megjelölésével az alábbi e-mail címre kérjük:
szamvitel2017@gmail.hu

+Gödöllői belsőépítész cég megbízható, nem
dohányzó ASZTALOS BESZERELŐT keres mű-
hely- és helyszíni munkára. Jelentkezni önéletrajz-
zal a formart2003@gmail.com címen lehet.

+Gödöllői aroma üzembe keresünk 1és 2 mű-
szakos munkára folyadék és poraroma gyártókat.
Előny: élelmiszer ipari vagy vegyipari végzettség.
Versenyképes fizetést+ kafetériát biztosítunk. Fény-
képes önéletrajzokat várunk: info@foodbase.hu

+A haszonállat-génmegőrzési Központ teljes
munkaidős foglalkoztatás keretében vagyongaz-
dálkodási ügyintézőt keres. Részletek a www.
genmegorzes.hu/hagk/allasajanlatok oldalon
találhatóak.

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

+Általános iskolai TANÍTÓ és felső tagozatos TEST-
NEVELŐ TANÁRT keres magániskola kiemelt bé-
rezéssel Veresegyházon. Tel: 30/500-2457

+SZOBAFESTÉSBEN és HŐSZIGETELÉS-
BEN jártas szak- és segédmunkásokat azonnali
kezdéssel felveszek. Bérezés megállapodás sze-
rint. Tel: 20/4359-650

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

+A NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató-
intézete KARBANTARTÓ munkakör betöltésére
várja a jelentkezőket. Informá-
ció a pályázatról a www.naik.hu
honlapon olvasható.

+KERTI munkákra, gyomlálás-
ra keresünk dolgozót Gödöl-
lő belvárosában levő házhoz.
Átlag heti 10 órás munkára.
Jelentkezés: rövid önéletrajz
benyújtásával: ili.godollo@gma-
il.com email címre vagy postai
úton: Gödöllő, Körösfői u. 2.

+KŐMŰVES mester szak-
embert és segéderőt keres
építőipari munkálatokhoz. Tel:
70/381-8376

+Töltőállomásra keresünk ke-
reskedelmi végzettséggel nem-
dohányzó kollégákat PÉNZTÁ-
ROS és GYORSÉTTERMI, ill.
férfit KÚTKEZELŐ munkakör-
be. Pályakezdőket is várunk!
Tel: 06/28-513-115

+Pest megyei SZAKÁPOLÓI
szolgálat OKJ ápolói végzettségű
munkatársakat keres Gödöllő és
környékére. 06-20-459-1441

+Pizza szakácsot a Sziget Ven-
déglőbe felveszünk. T.: 20-33-
09-564.

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

+Legyél edző a gödöllői Cur-
ves klubban! Energikus vagy,
gyorsan tanulsz, jól kezeled
a problémákat, jól kommuni-
kálsz? Nyitott vagy új emberek
megismerésére? Érettségivel
rendelkezel? Ha igen, akkor
náluk a helyed! Sok szeretettel
várunk Curves tréner munka-
körre! Kalandra fel! Teljes körű
komplex képzést és előrelépési
lehetőséget biztosítunk. Küld el
önéletrajzod a következő címre:
curves@curvesgodollo.hu

SZOLGÁLTATÁS

+KERTÉSZ SZAKEMBER
metszést, kertépítést, fenntar-
tást vállal. Tel: 70/381-8376

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfor-
dítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Kö-
rösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.
hu, ili.godollo@gmail.com
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KÍNÁLATUNKBÓL: * Gödöllőn, a Kertváros-
ban, nappali+2 szobás részben bútorozott csa-
ládi ház kiadó:130eFt/hó+rezsi.

*Gödöllőn, a Fenyvesben,4 szobás, bútoro-
zatlan családi ház nagy kerttel, garázzsal ki-
adó:150eFt/hó+rezsi.

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

*Gödöllőn, a Fenyvesben nappali+6 szobás, luxus
családi ház1260 nm-es telken eladó. Iá.: 87,5m Ft.

Gödöllői munkahelyre
keresünk batanított csoma-
golói munkakörbe idény

munkásokat.
Akár nyugdíjasokat is.

Érd.: szilagyi.lehel@sieberz.hu
vagy a 0630/854-2354
telefonszámon.



+KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kert-
gondozással, automata öntözőrendszerek ki-
építésével, kerti támrendszerek és burkolatok
kialakításával foglalkozik: www.kertszabok.hu
20/571-3008

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfej-
tés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508-
1380, 06-28-784-752

+KERTGONDOZÁS metszés, gépi lemosó
PERMETEZÉS, műtrágyázás, rotációs kapálás.
Fakivágás, bozótirtás, sövényvágás, ereszcsa-
torna tisztítás. Ágak, levelek, gallyak elszállítása.
06/30-747-6090

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok kar-
bantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289,
28/476-229

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

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

+KERTÉSZ munkát vállalok. Mindent, ami egy ki-
sebb-nagyobb kerttel kapcsolatos. Kerítés és ker-
ti bútor festést, hulladék elszállítást is végzünk.
Ingyenes aznapi felmérés! 06/20-9777-888

+KÖLTÖZTETÉS, RAKTÁROZÁS csomagolás-
sal, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/
órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Pé-
ter 06-30-9546-504

+KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS Szakkép-
zett kertész teljes körű kertépítést és a már meg-
lévő kertek szakszerű karbantartását vállalja. Elér-
hetőség: 06205516476 Facebook: Bernáth Kert

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

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

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

+KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kert-
gondozással, automata öntözőrendszerek ki-
építésével, kerti támrendszerek és burkolatok
kialakításával foglalkozik: www.kertszabok.hu
20/571-3008

+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMI-
KOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALA-
NÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

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

+LAKÁSSZERVIZ. Vízszerelés, ajtók, ablakok
beállítása, zárszerelés, biztonsági zárak felszerelé-
se. Bútorszerelés és gyártás (konyha és gardrób).
06-70-201-1292

+KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás
olcsón, gyorsan. Amennyiben teljesen új francia-
ágyat, ülőgarnitúrát álmodott meg lakásába, ko-
moly tapasztalattal elkészítjük a kívánt formában,
méretben. Tel: 20/943-2828

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

+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új épí-
tésű lakóházak kivitelezését 165.000 Ft/nm +áfa
(209.550 Ft/nm) áron kulcsrakész állapotban,
műszaki tartalommal. 0620-919-4870

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dol-
gozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban! 1+1=3 Akció!
Részletek az irodában vagy telefonon!

Curves köredzés csak nők-
nek és főleg Neked!

Az Egyesült Államokból idegyűrűzött edzés-
módszerekkel, újabb csodákkal kezd teli lenni
a padlás. Mindig újabb és újabb divatnak kell
hódolni, ha már az ember rászánta magát, hogy
tesz valamit az egészsége és az elfogadható test-
forma érdekében. Ezek a mániák pedig egyre
drágábbak, és persze mindig meg kell venni
miatta egy csomó holmit, speciális felszerelést,
amelyet aztán fél év múlva le lehet vinni a pin-
cébe, vagy meg lehet próbálni eladni, elajándé-
kozni.
A Curves (ejtsd: körvsz) edzés is elsőre kicsit
ijesztő csodamódszernek tűnik a gépek miatt az
én koromban, de nem tudtam nemet mondani a
múltkor az utcán egy kedves meghívásnak ebbe
a fitnesz klubba. Elsőre nem is tudtam elmenni a
megbeszélt időpontban a fittségi állapotom fel-
mérésére, de a további telefonhívások után en-
gedtem, mert kíváncsi lettem, hogy van-e olyan
edzőterem, ahol az én súlyommal még lehet mit
kezdeni. Kicsit utána is olvastam az interneten
és az tetszett meg igazán, hogy nem vagyok
időhöz kötve és csak fél órát vesz majd igény-
be az edzés, mert ennek a köredzésnek a lénye-
ge, hogy bármikor be lehet kapcsolódni, már
feltéve, ha van a körben üres állomás.
Igazán kellemesmeglepetés ért, amikor egy csü-
törtöki nyílt napon délután 5-kor betoppantam
a barátnőmmel a terembe, mert egyedül azért
bátortalan voltam. Óriási női csicsergős hangu-
lat fogadott egy igazán nőcis klubban. Az egyik
edző a kör közepén dolgozott, a másik elénk
jött és egy kis asztalhoz kísért. Először egy ál-
lapotfelmérő adatlapot töltöttünk ki közösen,
majd néhány testadat (körméretek, testsúly, ma-
gasság) feljegyzése következett, és a testzsírt
is megmérte, ami persze elborzasztott. Ezt kö-
vetően nyilatkoznunk kellett egészségügyi ál-
lapotunkról, és hogy a magunk felelősségére
edzünk, majd bemutattak pár gépet, elmagya-
rázták a működési elvét, és végül következtek
az anyagiak. A Curves edzés ugyanis csak tag-
ként élvezhető. Napi jegy nincs. A minimum a
havi bérlet, de állítólag a legtöbb vendégük éves
tagsággal rendelkezik.
Másnap az első edzésen az egyik tréner lépésről
lépésre minden gépen és dobogón mellettünk volt
és elmagyarázott mindent, hogyan lehet a leghaté-
konyabban és az ízületeket kímélve edzeni.
Az edzés úgy zajlik, hogy a körben 10 hidrau-
likus alapgép van, közöttük 10 regeneráló do-
bogó található. A köredzés bárhol elkezdhető.
A ritmusos zenét 30 másodpercenként egy női
hang töri meg a „pozícióváltás most!” ismétel-
getésével. Így tehát minden gépen és dobogón
mindössze fél percig kell edzeni. A feladat az,
hogy a gépeken annyira dolgoztassuk meg az
izmainkat, hogy a pulzusszámunk megemelked-

jen a zsírégető tartományunkba. A dobogókon
végzendő gyakorlatokat a kör közepén álló sze-
mélyi edző irányítja, aki aztán a gépeken, mint
egy hajcsár dolgoztatja az itt izzadókat. Első
alkalommal mi még nem tudtuk elérni a kívánt
intenzitást, de így is izomlázam lett másnapra.
Nagyvonalakbanazmondható el a gépekről, hogy
általában egyszerre hatnak az egymással ellentétes
mozgásban érdekelt izmokra, hiszen húzni és tolni
is ellenállással szemben kell. Élményben nagyon
hasonlít mindez a víz alatti mozgáshoz, ezért nem
is terheli túl az ízületeket. Nem lehet majd kifo-
gás a derék- és térd fájás?! Minél gyorsabbak va-
gyunk, annál nehezebb a mozgás. Épp ez az igazi
nagy titok ebben. A masinák egyszerűbbek, mint
a hagyományos kondi gépek, ugyanis nincsenek
súlyok, tárcsák, acélhuzalok és rugók.
„Az a tapasztalatunk, hogy ide olyanok is eljön-
nek, akik sose mennének kondi terembe, vagy
bonyolult aerobik órákra” – mondják az edzők.
Mivel a tagság egyfajta valódi klubéletben él,
még akkor is, ha nincsenek konkrét edzésidő-
pontok, így a Curves-tagok hol ezzel, hol azzal
találkoznak össze. Rendszeresen vannak fo-
gyi-klub előadások, motiváló játékok, és póló-
val jutalmazzák az igazán szorgalmas tagokat
100-200-300, sőt 700 edzés után.
Mik az előnyei?
Egyszerre keringésjavító és erőfejlesztő, csak
nőknek szól, lényegében kortól- és fizikai álla-
pottól független, személyi edző jelenlétében vé-
gezhető köredzés és ráadásul bármikor érkezhe-
tek, nem vagyok időhöz jötve. Egyáltalán nem
sérülésveszélyes, a terhelés - a hidraulikus gé-
peken végzett sebesség függvényében, állandó
pulzusellenőrzés mellett - személyre szabható.
Előnye, hogy kevés gyakorlatot kell megjegyez-
ni, a gépek könnyen kezelhetők, azokat nem kell
állítgatni, és egy körben az alap izomcsoportok
mindegyike megmozgatható. Amozgások során
törekedni kell a maximális sebességre, az állo-
másokon ugyanakkor mindenki csak 30 mp-et
tölthet. A gépek és az azok közt elhelyezett re-
generáló dobogók arccal a kör közepe felé mu-
tatnak, így mindenki látja a másikat, és persze
az edzőt. Könnyű baráti, versengős légkört ki-
alakítani, ahol nem a felszerelés divatossága a
sikk, hanem, hogy a havi listákon kinek hogyan
alakultak a testalkati mutatói és a testsúlya. Az
edzésmódszer előnye, hogy nem túl időigényes,
egy-egy tréning maximum 30 perces. Egy-egy
edzésen minimum 168, de akár 500 kcal is el-
égethető, de ehhez a testmozgást célszerű heti
háromszor végezni.
Mi kell ennél több! Mindent egyben, egy helyen!
68 éves vagyok és 97 kg súllyal vágtam bele

egy hónapja a rendszeres edzésbe.
Fél év múlva beszámolok az eredményeimről.
Curves-Gödöllő Női Edzés Klub
www.curvesgodollo.hu
Gödöllő, Szent Imre u. 6/b
28/532-531 (x)



+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 FIL-
MSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és
korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt
nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+Kineziológia tanfolyam Gödöllőn. I. Szakma eszkö-
zei: 2017.03.25-26. II. Tanulási képességek fejlesz-
tése: 2017.03.31-04.02. 9órától 17óráig. Pedagó-
gusoknak, nevelőknek 20% kedvezmény. Előzetes
jelentkezés: Barna Krisztina: 20/323-1856

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

+25 órás FOTÓTANFOLYAM INDUL 2017. már-
cius 10-től. Helyszín: Veresegyház és Gödöllő.
Kezdő, avagy némi ismeretekkel már rendelke-
ző jelentkezők számára. Részletek, jelentkezés:
www.szabobarnabas.com, +3630-942-3592

ADÁS~VÉTEL

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, köny-
veket, csillárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyaté-
kot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148

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

+HANGFALAK és ERŐSÍTŐ eladó. 2 x 100, 2 x
60 W gitárerősítő. Érd: 06-20-550-9864

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gö-
döllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-
30/536-4300, 28/611-728www.akkugodollo.hu

EGYÉB

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Rep-
ce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Vásároljon HAMISÍ-
TATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül
a termelőtől! Akác-,
Akác-Hárs-, Hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csava-
ros tetejű befőttes üve-
get cserébe elfogadok.
Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u.3. 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. MÁRCIUS 7.
Megfejtés: Kányádi Sándor egyik aktuális versének két sora
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagypál Noémi, Fenyves köz 36.,
Váradi Valéria, Antalhegyi u. 16/A.
ADűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bodnár Kornél, Mátyás király u. 25.,
Halász Viktória, Szent János u. 17.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Szántai Béláné, Semmelweis u. 1/B.
AVárosi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Szilágyi Lászlóné, Százszorszép u. 1.,
Pete Márta, Dessewffy A. u. 34.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Richterné Knopf
Anikó, Fácán sor 61., Garai Istvánné, Honvéd u. 12.


