
Minden eddiginél sikeresebb volt a Társadalmi
Felzárkóztatási Program keretében megszervezett
adománygyűjtés. (4. oldal)

Az elfogadásról és a toleranciáról készített videót
a GödöllőTáncegyüttes és a Parafónia Együttes.

(5. oldal)

Három versenyen is megmérettették magukat
a gödöllői atléták, aminek mérlege: 5 arany-, 5
ezüst- és 5 bronzérem. (8. oldal)
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ÉVKÖSZÖNTŐ KONCERT A LOVARDÁBAN

Zenés utazás újévtől farsangig
Fontos a biztonság

Kemény tél

Az új esztendő városunkban idén
is a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar Évköszöntő Koncertjeivel
kezdődött január 7-én és 8-án a
királyi kastély lovardájában. 2009
és 2014 után ismét a Talamba
Ütőegyüttes volt a vendég, és ami
meglepetés volt, további közre-
működők fémjelezték a helyi mű-
vészeti műhelyek együttműködé-
sét: a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesületének kórusa valamint
Lencsés Balázs (gitár) is fellépett
a hangversenyeken, amelyek kar-
mestere Horváth Gábor volt.

A koncertsorozatot megnyitó dr.
Gémesi György polgármester Nagy
László versét tolmácsolva kívánta
mindenkinek, hogy „Adjon az Isten
szerencsét, szerelmet, forró kemen-
cét, üres vékámba gabonát, árva ke-

zembe parolát, lámpámba lángot…”
Ezután a város vezetője elmondta,
hogy Gödöllőn hagyománnyá váltak
az évköszöntő hangversenyek, amik-
ből idén már hármat kell rendezni,

akkora a közönség érdeklődése. Ez
az év sem fog szűkölködni kulturális
eseményekben. Még sokszor fogjuk
ismételni, ami a lovardában elhang-
zott: Gödöllő 2017-ben a szeretve

tisztelt Erzsébet királyné szü-
letésének 180., a koronázásnak
pedig a 150. évfordulójára emlé-
kezik, ezek köré fűzi fel a temati-
kus év kulturális programjait.
A Bölcsőtől a koronáig, Gö-

döllő a királyné városa című so-
rozat mintegy ötven eseménye
bizonyítja a szeretet mellett majd
azt is, hogy a település nemcsak
múltjában gazdag, hanem kortárs
értékekben is, amik nagy részét
kulturális közösségek, együtte-
sek teremtik az önkormányzat
támogatásával.
AHíres filmzenék és örökzöld

ritmusok címmel meghirdetett
műsor számos zenei csemegével ké-
nyeztette a közönséget, forró hangu-
latot varázsolt a lovardába, jellemző,
hogy még Horváth Gábor karmes-
ter is énekelt. (folytatás az 5. oldalon)

Fo
tó
:B

al
áz
s
Gu

sz
tá
v

Az elmúlt évek enyhe téli időjárásához
képest most hosszan tartó, kemény
hideg sokakat próbára tesz. A decem-
beri és az év eleji zord időjárás csak
néhány napra enyhült, az előrejelzések
szerint továbbra is igen hideg napok
várnak ránk, ami az utak kezelőinek
is nagyon sok feladatot ad. Az elmúlt
h é t v é -
gén nem
a nagy
h i d e g ,
i n k á b b
a folya-
matosan
hulló és változó halmazállapotú csa-
padék tette próbára a gyalogosan és
a gépjárművel közlekedőket. Voltak
olyan utcák amiket óránként kellett
megtisztítani a latyaktól és a hótól,
hogy járhatók legyenek, de a belvárosi
utakat is néhány perc alatt újra befedte
a hó a szóró-toló gépjárművek mögött.

(folytatás a 2. oldalon)
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Különösen kemény napokkal kö-
szöntött ránk az idei esztendő, ami 
jelentős veszélyt jelentett azok szá-
mára, akik az éjszakát is rendsze-
resen a szabad ég alatt töltik, vagy 
nehéz szociális helyzetben vannak. 
A városi szociális intézmények, a 
rendőrség, a közterületfelügyelet 
valamint a hajléktalan ellátással 
foglalkozó civil szervezet gondos 
munkájának eredményeként min-
den rászorulót sikerült a hideg elől 
biztonságba helyezni. A Forrás 
Szociális Segítő és Gyermekjóléti 
Központban mindenkinek tudtak 
helyet biztosítani, akinek arra szük-
sége volt. 

A következő napokban ismét ke-
mény hidegek várhatók, ezért 
fontos, hogy amennyiben valaki 
olyan személyről szerez tudomást, 
aki a hideg miatt veszélyhely-
zetbe került, az jelezze a Forrás 
Szociális Segítő és Gyermekjóléti 
Központnak a +36/28/513-605-ös 
telefonszámon, ahol megteszik a 
szükséges intézkedést annak érde-
kében, hogy az illető eljuthasson az 
intézménybe, a nem gödöllői sze-
mélyeket pedig a megfelelő helyre 
irányítják.
Szintén jelezhető krízishelyzetben 
lévő személy a Kijárat Egyesület 
utcai gondozószolgálatának, ami-
nek tagjai Gödöllő – Isaszeg – Pé-
cel területén, hétköznapokon 14-22 
óra közötti időszakban nyújtanak 
segítséget az utcán élőknek. A szer-
vezet a +36/70/433-1335 – ös tele-
fonszámon érhető el.
Segítségért fordulhatnak a Men-
hely Alapítványhoz is, aminek a 
krízisautója hétköznapokon 14-22 
óra között, hétvégén pedig 24 órá-
ban áll készenlétben, hogy eljusson 
az utcán élőkhöz. Az alapítvány 
szükség esetén a + 36/20/599-5323 
– as telefonszámon értesíthető.
Nem szabad azonban megfeled-
kezni arról, hogy a jogszabályok 
szerint a segítséget a segítő szak-

emberek csak felajánlhatják, ha 
a rászoruló nem fogadja el, nem 
kényszeríthető annak igénybe vé-
telére!
A gödöllői rászorulók a Forrás Szo-
ciális Segítő és Gyermekjóléti Köz-
pontban (Gödöllő, Ganz Ábrahám 
u. 7.) kaphatnak segítséget, ahol 
az intézmény munkatársai 24 órás 
szolgálatot tartanak fenn.
A Forrás szolgáltatásait (hajlékta-
lan ellátás, éjjeli menedék, nappa-
li melegedő, szociális étkeztetés) 
minden krízishelyzetben lévő gö-
döllői igénybe veheti. 
Az éjjeli menedékhely az önellátás-
ra és a közösségi együttélés szabá-
lyainak betartására képes hajlékta-
lan személyek éjszakai pihenését, 
valamint krízishelyzetben éjszakai 
szállás biztosítását teszi lehetővé, 
amely térítésmentesen igénybe ve-
hető szolgáltatás.
A nappali melegedő lehetőséget 
nyújt húsz főnek közösségi együtt-
létre, pihenésre, személyi tisztál-
kodásra, személyes ruházat tisztí-
tására, étel melegítésére, tálalására 
és elfogyasztására, amely szintén 
térítésmentes.
A hajléktalanok átmeneti szálló-
ja ideiglenes elhelyezést biztosító 
intézmény, amely a 18. életévét 
betöltött, gödöllői lakó-, vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező haj-
léktalan nőknek és férfiaknak áll 
rendelkezésére. Az intézményben 8 
férőhely van a női, és 20 férőhely 
a férfi szállón. Az ellátás a jövede-
lemtől függően térítésköteles. 
Szociális étkeztetést kaphatnak 
azok a szociálisan rászorulók, akik 
az étkezést önmaguk részére tartó-
san, vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani. Ennek kere-
tében napi egyszeri, több fogásos 
meleg ételt biztosítanak negyven fő 
részére, helyben fogyasztással hét-
főtől péntekig. Az ellátásért nem 
kell fizetni. Vasárnapra és más ün-
nepnapokra hidegélelmet kaphat-
nak a rászorulók.                          jk

Senkinek Sem kell az utcán éjSzakázni

SegítSég a hidegben
(Folytatás az 1. oldalról)  

A VÜSZI munkatársai 24 órában dol-
goztak, hogy Gödöllőn ne legyen jár-
hatatlan út, a munkagépek és a kézi 
munkások folyamatosan takarították 
a városi kezelésben lévő utakat és 
járdákat.  A tél kezdete óta 100 tonna 
szóróanyagot használt fel a VÜSZI 
Kft., ebből az elmúlt pár nap havas 
időjárása során 40 tonna fogyott el. 
A hét végén a több mint 100 km hosz-
szú városi kezelésben lévő utakon és 
járdákon közel hatvan fő, és 6 mun-
kagép dolgozott, s még a sofőrök 12 
órás munkavégzés utáni kötelező pi-
henője alatt is  4 szóró-toló járművel, 
ezt követően pedig ismét 6 géppel, és 
kézi hómunkásokkal biztosították az 
utak járhatóságát. 

A nehezebb közlekedési körülmé-
nyek között a gépjárművel közle-
kedők sokszor elfeledkeznek arról, 
hogy az utak csúszásmentesítésének, 

a hó eltakarításának menetét jogsza-
bály határozza meg.  Az I. ütemben 
mindig az autóbuszjáratok útvonalát 
teszik használhatóvá, hogy a tömeg-
közlekedésben ne keletkezzen fenna-
kadás.
A II. ütemben a városi gyűjtőutak és 
a lakótelepi utak takarítása történik 
meg, majd a III. ütemben végzik el a 
földutak tisztítását. 
A VÜSZI feladata a kerékpárutak és 
az önkormányzati tulajdonú épületek 
előtti járdák takarítása is, a gyalogos 
közlekedési utakat azonban azok-

nak az ingatlantulajdonosoknak kell 
rendben tartani, akiknek az ingatlana 
előtt található. Ez egyaránt vonatko-
zik a különböző cégekre és a magán-
házakra is. 
Mivel az iskolák már nem önkor-

mányzati tulajdonban vannak, janu-
ártól már nem a városnak, hanem az 
intézménynek, és annak fenntartójá-
nak, vagyis a KLIK-nek a kötelessé-

ge gondoskodni az 
intézményhez tarto-
zó járdák takarításá-
ról. 
A lakótelepeken és 
a társasházak ese-
tében a közös kép-
viselők feladata 
a járdaszakaszok 
tisztántartásának, 
csúszásmentesítésé-
nek megoldása. Nem 

a VÜSZI-hez tartozik a Gödöllőn át-
haladó országos közutak takarítása 
sem – ilyenek a Dózsa György út, 
a 3-as főút, a Köztársaság út, az Is-
aszegi út és az Állomás utca –, ezek-
nek a rendbetételét a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-nek kell elvégeznie.  A 
MÁV feladata a vasútállomások te-
rületeinek csúszás- és hómentesítése, 
s miután a HÉV is az ő kezelésében 
van, neki kell gondoskodnia a megál-
lók rendben tartásáról. 
A Volánbusz útvonalakon ennél ösz-
szetettebb a feladat. A megállók járda 

szakaszainak csúszásmentesítését a 
VÜSZI végzi, a buszöblök karban-
tartása viszont az adott út kezelőjé-
nek a kötelezettsége. 
Amennyiben arra szükség van, a vá-
ros kész segítséget nyújtani a baleset-
mentes közlekedés érdekében, mint 
ahogy ez a hét végén is számos eset-

ben előfordult, amikor is több állami 
intézmény kért segítséget, és termé-
szetesen kapott is a hó eltakarítására 
és csúszásmentesítésre, mivel nekik 
nem állt rendelkezésükre szóróanyag 
és eszköz a feladat ellátására. 
De meg kell jegyezni azt is, hogy a 
VÜSZI szóró-toló gépei, sok esetben 
akkor is segítenek a hó eltakarítás-
ban, ha állami kezelésű úton halad-
nak, ugyanis a tolólapátokat soha 
nem emelik fel azért, mert nem vá-
rosi úton közlekednek.  A Gödöllőn 
működő magánvállalkozások vala-
mint az állami közútkezelő takarí-
tógépei esetében azonban előfordul, 
hogy a feladatvégzésük során a leg-
nagyobb hóesésben is felemelt toló-
lapáttal közlekednek a város utcáin, 
amikor átmennek egyik elvégzendő 
feladatuk helyéről a másikra. 
Bár a következő napokban a jelenlegi 
előrejelzések szerint havazásra nem, 
csak kemény fagyokra kell számíta-
ni, a VÜSZI folyamatos készenlétet 
tart fenn, aminek során éjjel három, 
és hajnali öt órakor végigjárják a vá-
rosi utakat, s ha jegesedést észlelnek 
azonnal elvégzik a szükséges beavat-
kozást.     kj

A tél a faápolási munkák időszaka, 
a VÜSZI ilyenkor – az úgynevezett 
vegetáció mentes időszakban – végzi 
el a szükséges kivágásokat,a száraz 
és beteg ágak eltávolítását, valamint 
a fagyöngymentesítést. 
Az elmúlt hetekben a Szent János ut-
cában, a Munkácsy Mihály utcában 
és a Szabadka utcában kezdték meg 

a munkát. A bevatakozások előtt a 
fákat alapos vizsgálatoknak vetették 
alá, kivágásra csak abban az esetben 
került sor, ha az elkerülhetetlen volt. 
A fagyöngymentesítés sok esetben 
rendkívül drasztikus beavatkozás, a 
fát ugyanis az egészséges ágig vissza 
kell vágni, sok esetben csonkolni. Az 
élősködő „gyökere” ugyanis a nö-

vényben sokszor több méteres sza-
kaszon elterjed, ez azonban kívülről 
nem látszik.  
A hét második felében, vagy – az 
időjárás függvényében – a jövő héten 
a Szabadság úton, a HÉV-sínek mel-
letti szakaszon folytatódik majd ez a 
munka (a Szt. János és a Munkácsy 
utca közötti szakaszon). A ki- vagy 
levágott fákat szociális célra hasz-
nálják fel.    bj

az utakon iS fontoS a biztonSág

kemény tél

faápoláSi munkák
A téli utakon való közlekedés nem csak az út kezelőjére ró 
feladatokat, hanem a gépjármű tulajdonosokra is. Sajnos 
még a múlt heti havas, csúszós útra is sokan merészkedtek ki 
nyári gumival. A megfelelően megválasztott téli autógumik-
kal vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság, 
mely főleg az autópályákon, nagy sebességgel való közleke-
dés esetén akár életet is menthet. 

A téli gumik használata a csapadék kellő elvezetésével és a biztonságo-
sabb úttartással a zord körülmények közötti egyenletes haladást biztosítja. 
A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumik ki-
fogástalan állapota. Szintén elengedhetetlen a kellő követési távolság és 
az útviszonyoknak megfelelő sebesség megválasztására. Növeli a baleseti 
kockázatot az is, hogy a pára, a köd erősen rontja a távolságbecslő képes-
séget, a tárgyak a valóságosnál távolabbinak tűnhetnek. A külföldre indu-
lók számára fontos, hogy az utazást megelőzően tájékozódjanak, hogy az 
érintett, és a célállomás szerinti országban vezettek-e be olyan jellegű kor-
látozást, amely például a téli gumik, vagy a hólánc kötelező használatára 
irányul. Ha igen, akkor a szükséges felszerelések nélkül ne induljunk útnak, 
mert ezek meglétét akár az adott ország területére való belépésnek is a fel-
tételévé tehetik.              jb

érték a biohulladékban
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Leminősítette a Lakosság az oktatást

Túlterhelik a gyerekeket

nagyköveti Látogatás a szent istván egyetemen

Még több mongol hallgató érkezhet

ÁTADTÁK A SZENT ISTVÁN-ÖSZTÖNDÍJAKAT

ÍGY VÁLTOZIK A CAFETÉRIA

GÖDÖLLŐI TUDÓSSAL BŐVÜLT
AZ AKADÉMIKUSOK SORA

Hivatalos látogatást tett az egye-
temen január 11-én dr. Batbayar
Zeneemyadar, Mongólia Magyar-
országra akkreditált nagykövete. Az
ELTE-n jogot végzett nagykövetet,
aki tökéletesen beszéli nyelvünket,
dr. Tőzsér János rektor, dr. Urbá-
nyi Béla tanszékvezető és dr. Tarr
Zsuzsanna külkapcsolati irodaveze-
tő fogadta.
A kölcsönös bemutatkozás után az

egyetem vezetője bemutatta az egye-
tem történetét, szervezeti felépítését
valamint az oktatás és kutatás főbb
irányait, majd nemzetközi kapcsola-
tainkról és az édesvizi haltenyésztés-
ről esett szó.
Alátogatás apropóját az adta, hogy

a kormány emelni kívánja a Mongol
Köztársaságnak szánt Stipendium
Hungaricum kvótát az eddigi 20 főről
200-ra. A megbeszélésen Batbayar
nagykövet úr többször hangsúlyoz-
ta, hogy Mongóliának szüksége van
jól képzett agrárszakemberekre, így
a Stipendium Hungaricum kvótában

is a prioritási területek között marad
az agrárképzés és a fogadóintézmé-
nyek között erősen számít a Szent
István Egyetemre. Jelenleg hatan ta-
nulnak a SZIE alap, mester és PhD
képzésein Mongóliából a Stipendi-
um Hungaricum program keretében
és rendszeres kapcsolatot ápolnak a
nagykövetséggel. Saját tanulmánya-
ihoz hasonlóan nagykövet úr azt is
üdvözölné, ha sokan választanák a

magyar képzést egy év intenzív nyel-
vi előkészítő után. Őexcellenciája
Bathbayar Zeneemyadar a gyakorlati
oktatás jelentőségét is hangsúlyozta,
szeretné, ha hallgatóik tanulmányaik
mellett bekapcsolódnának futó mon-
gol projektekbe, melyekből TDK
vagy diplomamunkák születhetnek
és egyúttal a közreműködő cégeknél
a végzést követően a hallgatók elhe-
lyezkedése is biztosított lenne. (l.t.)

Ha meg kellene határozni, mi volt az
a téma, amit az elmúlt évben legin-
kább figyelemmel kísért lakosság,
valószínűleg az oktatás helyzete
kerülne sokaknál az első helyre, s
ebben nem csak a pedagógusok til-
takozási akciói, hanem a jövő gene-
rációjának sorsáért való aggódás is
jelentős szerepet játszott. A magyar
lakosság a közepesnél is gyengébbre
értékeli az oktatás minőségét – leg-
alábbis ez derül ki a Magyar Nemzet
birtokába jutott, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma (Emmi) által kö-
zölt felmérésből. Eszerint a magyar
lakosság egy egytől ötig terjedő ská-
lán (ahol az egy elégtelent, az öt ki-
válót jelent) a köznevelést mindösz-
sze átlagosan 2,72-ra értékelte tavaly
szeptemberben.

Ennél is lesújtóbban értékelték a
megkérdezettek az akkor még Kle-
belsberg Intézményfenntartó Köz-
pont (Klik) nevet viselő, azóta Kle-
belsberg Központtá átnevezett állami
szervezet tevékenységét. Majd 54
százalékuk ugyanis csak elégtelent,
illetve elégségest adott a Klik mun-
kájára az ősz első hónapjában, míg
további 24,6 százalék is csak köze-
pest. Figyelemre méltó, hogy míg 6,4
százalék szerint végezte jól a Klik
munkáját, konkrétan a megkérdezet-
tek 0 százaléka (!) adott volna kiváló
minősítést a szervezetnek, a fennma-
radó 15,4 százalék pedig egyáltalán
nem válaszolta meg a kérdést.
Az Emmi számai arra is rávilágí-

tanak: a kormányzat annak ellenére
adta az iskolák működtetését álla-
mi kézbe az idei évtől, hogy ezzel
mindössze a megkérdezettek keve-
sebb mint 32 százaléka értett egyet.

Mi több: úgy tűnik, a társadalom a
Klik átalakításához sem fűzött nagy
reményeket. Ugyanis a véleményt
nyilvánítók 33 százaléka sem értett
egyet azzal, hogy hatékonyabb lesz
az új, 58 tankerületi központból álló
struktúra.
Azzal az oktatási rendszert érő

kritikák között gyakran szereplő ál-
lítással, amely szerint „ma az iskolák
túlterhelik a gyerekeket”, a felmérés-
ben részt vevők 72,5 százaléka értett
egyet augusztusban, míg 16 százalék
szerint megfelelő mértékűek a köve-
telmények, kevesebb mint 8 százalék
szerint pedig nem elég komolyak.
Az oktatásért felelős tárca vizsgá-

lata arról is kérdezett, hogy inkább
a diákok képességeit, készségeit
kellene-e fejleszteni, vagy inkább a

műveltsé-
güket, tu-
d á s a n y a -
g u k a t .
Az ered-
m é n y e k
szerint a
k o m p e -
t e n c i a -
fej lesztés
jelent meg
elsődleges
társadalmi
igényként,

az emberek kétharmada tartotta pri-
oritásnak. Emellett közel 91 százalék
vélte úgy, hogy gyakorlatiasabbnak
kellene lennie a magyar közoktatás-
nak. Az Emmi kérdései kitértek arra
is, hogy szükség lenne-e a középfokú
szakképzés erősítésére.A válaszadók
közel 60 százaléka ezzel kapcsolat-
ban egyetértett azzal az állítással,
hogy túl sokan járnak gimnázium-
ba Magyarországon, ezért inkább a
szakközépiskolákra (amelyeket 2016
szeptemberétől szakgimnáziumokra
nevezett át a kormányzat) kellene
helyezni a hangsúlyt.
Bár az utóbbi egy évben a közvé-

lemény főleg a köznevelés problé-
máival foglalkozott, a felsőoktatás
megítélése sem tekinthető kifejezet-
ten pozitívnak: a 2016 júniusában ta-
pasztalt 3,06-os megítélés szeptem-
berre visszaesett 2,91-ra.

(Forrás: Magyar Nemzet)

Adiplomaszerzés az állami ösztöndí-
jas hallgatók számára sem olcsó fel-
adat, és a hírek is általában az egye-
temi tanulmányokkal kapcsolatos
költségekről szólnak. E szempontból
is jelentős fegyvertény, hogy a Szent
István Egyetem 2002-ben, Bolyai Já-
nos születésének 200. évfordulója al-
kalmából ösztöndíjat alapított és azt
minden évben meghirdeti a kiemel-
kedően tehetséges diákok számára.
A 300 ezer forintos ösztöndíj pá-

lyázat útján. évente nyerhető el. Az
idén, január 10-én hét hallgató vehet-
te át a Szent István-ösztöndíjról szó-
ló dokumentumot dr. Tőzsér János
rektortól és Figler Kálmán kancel-
lártól.
Az idei díjazottak: Arany Ferenc

– Gazdasági, Agrár- és Egészségtu-
dományi Kar, Bálint Csaba – Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Kar,
Bognár Erzsébet – Élelmiszertudo-
mányi Kar, Mészáros Szilvia – Táj-
építészeti és Településtervezési Kar,
Palla Balázs – Kertészettudományi

Kar, Risa Anita – Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar, Szalontai
MartinMárk – Gépészmérnöki Kar.
Az ünnepségen dr. Tőzsér János

kiemelte: az egyetemek fontos fela-
data a tehetségek gondozása. Az ösz-
töndíjat elnyert hallgatók pályázata
bizonyítja, jól sáfárkodnak tehetsé-
gükkel. Olyan értéket teremtettek,
amely kiemeli őket kortársaik közül

és ígéretes szakmai pályafutással is
kecsegtet.
Érdekesség, hogy Arany Ferenc

másodszor nyerte el az ösztöndíjat
és decemberben a rektori különdíjat
is átvehette az egyetemi tudományos
diákköri konferencián bemutatott
dolgozatáért.

(l.t.)

Szendrő Zsolt Gödöllőn szü-
letett, itt járt általános és kö-
zépiskolába, majd szerzett
diplomát az Agrártudományi
Egyetemen. Több mint 17 évig
dolgozott a Kisállattenyésztési
Kutatóintézetben, majd nem
teljesen önszántából Kaposvár-
ra költözött. Kisállattenyésztés-
ben, azon belül is nyúltenyész-
tésben lett a világon mindenütt
elismert kutató. Tavaly az MTA
levelező tagjának választották.
2016. december 14-én tartot-
ta meg székfoglaló előadását
„Hol érzi jól magát a nyúl?
Kérdezzük meg a nyulakat is!”
címmel. (ny.f.)

Képünk illusztráció

Számottevően változott a béren kí-
vüli juttatások köre, ami jelentős
támogatás sok munkavállalónak. Az
idén az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésre, ami 1,5 millió mun-
kavállalót érint.
Adómentesen juthatnak hozzá a

munkavállalók a sportrendezvény-
re szóló belépőkhöz, ráadásul felső
limit nélkül. Kulturális belépőt, évi
50 ezer forintig, óvodai és bölcsődei
támogatást a költségek mértékéig,
Mobilitás célú lakhatási támogatás
(havonta a minimálbér 40-25-15
százalékáig), lakáscélú támogatás
(30 százalék, maximum 5 millió Ft 5
évig), kockázati biztosítás (pl. egész-
ség,havonta a minimálbér 30 száza-
lékáig) kaphatnak.
34,22 százalékkal adózik a cafeté-

riában a készpénz kifizetés (évente
100 ezer Ft-ig), a Széchenyi Pihenő-

kártya vendéglátás alszámla (évente
150 ezer Ft-ig), a Széchenyi Pihenő-
kártya szállás alszámla (évente 225
ezer Ft-ig) és a Széchenyi Pihenő-
kártya szabadidő alszámla (évente
75 ezer Ft-ig).
Fontos azonban, hogy ezeknek

együttes értékét is vizsgálni kell.
Versenyszférában 450.000 Ft/év ér-
tékig áll rendelkezésre, a közszférá-
ban 200.000 Ft/év értékig a kedvező
34,22 százalék mértékű közteherrel,
felette pedig 43,66 százalék adó- és
járulékteherrel
kell számolni.
43,66 száza-

lékkal adózik a
munkahelyi ét-
keztetés (felső
limit nélkül), az
i sko lakezdés i
támogatás (felső

limit nélkül), az Erzsébet-utalvány
(felső limit nélkül), az önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulás (felső
limit nélkül), az egészségpénztár,
önsegélyező pénztár – (felső limit
nélkül) és az ajándékutalvány (a sza-
bályokat betartva korlátlanul).
A szakértők szerint abban, hogy

melyik cafetéria elemet ajánlja fel a
munkáltató, fontos szempont lehet,
hogy mennyit adózunk utánuk.

(Forrás: cafeteriatrend.hu)
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A Társadalmi Felzárkóztatási 
Program keretében minden 
eddiginél nagyobb összefo-
gással szervezték meg a kará-
csonyi adománygyűjtő akciót, 
amivel sok rászoruló gyermek 
és család karácsonyát sikerült 
megszépíteni.

Mint azt Pecze Dániel önkormány-
zati képviselő, a program koordiná-
tora lapunknak elmondta, a gyűjtés 
minden szempontból az elmúlt évek 
legeredményesebb akciója volt, mint 
a „cipősdoboz”, mint a szárazélelmi-
szerek terén.
A sikerességhez jelentősen hozzá-
járult, hogy ez alkalommal a városi 
szociális intézmények és a civil szer-
vezetek mellett az egyházak is be-
kapcsolódtak a programba, s minden 

eddigit felülmúlt a lakosság aktivitá-
sa is. Rengeteg ajándékcsomag érke-
zett a Lear Corporationtól, a Szent 
István Egyetem diákönkormány-
zatától, a Szentháromság templom 
gyülekezetétől, valamint a baptista 
gyülekezeten keresztül a TEVA-tól.
A „cipősdobozok” a Montágh Imre 
Általános Iskola diákjainak sze-
reztek nagy örömet, a nagy meny-
nyiségű ajándékcsomagból ugyanis 

minden gyereknek ju- 
tott.  Mindezek mel-
lett nagy mennyiségű 
tartósélelmiszer is 
összegyűlt, amiket a 
Polgármesteri Hiva-
tal közigazgatási és 
szociális irodájának 
adatbázisa alapján fo-
lyamatosan juttatnak 

el a rászorulókhoz. Ez jól illeszkedik 
a program azon célkitűzéséhez, hogy 
ne csak az ünnepi időszakban, s ne 
csak kampányszerű legyen a támo-
gatás.                              kj

Több gyermek gyógyításához, reha-
bilitációjához adott támogatást tavaly 
is a Lumniczer Sándor Alapítvány. 
A dr. Makra Csaba által létrehozott 
szervezet 14. éve nyújt támogatást a 
gyermekorvosok javaslatai alapján a 
daganatos, többszörösen károsodott, 
súlyos állapotú, fejlesztésre szoruló 
gyermekek kezeléséhez.

A támogatásokat dr. 
Tatár Emese gyer-
mekorvos adta át a 
családoknak. Kérjük, 
támogassa adója 1 
%-val a Lumniczer 
Sándor Alapítványt. 
Adószám: 
18670945-1-13

Csak január végéig kell várniuk a 
magyar nóta kedvelőknek, hogy 
felcsendüljenek a műfaj gyöngysze-
mei a Művészetek Háza színpadán. 
A Gödöllői Kulturális és Szociális 
Közhasznú Egyesület és Gödöllő 
Város Roma Önkormányzata szerve-
zésében január 29-én, vasárnap, 17 
órai kezdettek kerül sor az első idei 
nótaestre.
 Ez alkalommal Újvári Marika, Je-

nei Gábor, Simon Zsóka és Bokor 
János, valamint Gödöllő Város Népi 

Zenekara tolmácsolá-
sában csendülnek fel a 
népszerű dallamok. 

Belépőjegyek 1500 fo- 
rintos áron vásárol-
hatók a Művészetek 
Háza jegyirodájában, 
valamint az alábbi el-
érhetőségeken: Balogh 
Gyula: Gödöllő, Ber-

csényi Miklós u. 39. (+36/28/529-
180, +36/70/235-1273)

Szinte közhely, hogy a kamaszok 
verseket írnak. Aztán az esetek 
többségében elnyeli ezeket a pró-
bálkozásokat a fiók. Bartos Janka, 
a Gödöllői Református Líceum 11. 
osztályos tanulója esetében nem 
így történt. Janka már jó ideje ír 
verseket, és ezekből egy válogatás 
2016 decemberében megjelent a 
Colorcom kiadó gondozásában. A 
karcsú kötetet gödöllői osztálytár-
sa, a szintén tizenhat éves Miklós 
Kelemen illusztrálta. 

Az ifjú költőnő kis kötetének nem 
az az újdonsága, hogy rengeteg 
szerelmes vers található benne – 
elvégre ez fontos témája a tizen-
éveseknek –, hanem a bátor, ütős 
stílus. 
Meglepő az is, hogy a szerelem 
mellett korához képest igen felnőt-
tes ügyek foglalkoztatják. Szokták 
a költőket azzal vádolni, hogy ma-
guk körül forognak, ez a tizenhat 
éves lány azonban a világ sorsáért 
aggódik, Radnóti Miklós „passió-
járól”, Trianonról, a nemrég történt 

párizsi mészárlásokról ír verseket. 
„Minden érzés / Végigmegy rajtam 
/ Minden érzés / 
Mit eltakartam / 
Minden érzést / 
Kisírok végül / 
A világ mégsem 
/ Ó mégsem 
szépül.”
Szót kell ejte-
nünk természe-
tesen Miklós 
Kelemen mar-

káns, biztos kezű tusrajzairól is. 
Negyven illusztrációjával Kele-
ment valójában a kötet társszerző-
jének tekinthetjük. A fiatalember 
évek óta nagy lendülettel készül 
a grafikusi-illusztrátori pályára, 
Goschler Tamás Iram ifjúsági 
rajzműhelyének tagja. 
A különleges kötettel a gödöllői-
ek december 14-án a Líceumban 
megtartott író-olvasó találkozón 
ismerkedhettek meg. Heltai Zsófia 
tanárnő, aki rendszeresen hív meg 
országosan elismert költőket és 
írókat hasonló beszélgetésekre, ez-
úttal a gimnázium saját diákjaival 
beszélgetett művészetükről. Öröm 
volt látni a gyerekek kreativitását, 
lelkesedését, kifejezőkészségét. Az 
ilyesmitől igenis szépül a világ. 

(lici)

2017. február 3-5. 
(péntek vacsorától 
vasárnap ebédig)

Vezeti: Böjte Csaba testvér
Jelentkezés: 

info@matersalvatoris.hu 
Tel.: 06-28/420-176

IMAHÉT
A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

Január 16-án vette kezdetét az ökumenikus imahét, amelynek a leg-
fontosabb küldetése, hogy Isten szeretetét és kegyelmét megünnepel-
jék, „az emberiség megigazulását egyedül kegyelemből”, a  reformá-
ció fő témájára utalva.

Luther Márton 500 esztendővel ezelőtt jelentette meg tételeit, s az evan-
gélikus, a református és a katolikus keresztények először fognak közösen 
megemlékezni erről az eseményről.
Másrészt az imahét kiemelt célja, hogy rávilágítson a reformációt követő 
mély megosztottság fájdalmaira is, amelynek erős hatása volt az egyházra. 
Ebből a megegyezésből és a szélesebb ökumenikus összefüggésekből fa-
kad a keresztény egységért tartott idei imahét súlyos témája: Megbékélés 
– Krisztus szeretete szorongat minket (2Kor 5,14–20).
Az imahét január 16-án, a Szentháromság templomban kezdődött, ahol 
Albert Gábort hallgathatta meg a közösség. 
A hét folyamán – minden nap 18 órai kezdettel – az alábbi ima alkalmak  
várják a gyülekezet tagjait:

Január 17., kedd: Máriabesnyői Bazilika
Lőrik Levente baptista lelkipásztor

Január 18., szerda: Baptista imaház
Ullmann Péter O.Praem.
    
Január 19., csütörtök: Görögkatolikus templom
Balogh Tamás református lelkész

Január 20., péntek: Református templom
Hugyecz János plébános (utána: szeretetvendégség!)

Január 21., szombat: Evangélikus templom
Dr. Stella Leontin kanonok-plébános  (utána: szeretetvendégség!)
„Krisztus szeretete sürget minket…” (2Kor 5, 14-20)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Bárdy Péter 
gyászmiséjére, illetve temetésére eljöttek, írtak nekünk, vagy gon-
doltak ránk, és együttérzésükkel támogattak.

A gyászoló család

SikereS volt a karácSonyi adománygyűjtéSi akció
Segítség  – nem csak ünnepkor

minden érzéS végigmegy rajtam
Gödöllői gimnazista verseskötete 

Támogatás a Lumniczer Alapítványtól

Csendül a nóta

LELKIGYAKORLAT MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
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Nehéz feladatra vállalkozik, 
aki tükröt tart a nők elé, vagy 
tanácsot próbál adni nekik. 
Örök rejtély, hogy kitől fogad-
ják el az ötleteket, a kritikákat, 
ki az, akiről úgy gondolják, ért 
ahhoz, amit mond. Lakatos 
Márk ilyen. 

Már a nevéhez kötődő tv műsorok-
ban is nagy hangsúlyt helyezett arra, 
hogy miközben a legjobbat igyeke-
zett kihozni az általa „kezelésbe vett” 
személyből, s azt sugallja, minden nő 
királynő. Kell ennél több?
Nemrég megjelent könyvét abban a 
hitben veszi kézbe az olvasó, hogy 
rengeteg divattanácsot kap. Nos, ez 
igaz is, ám a könyv ennél sokkal töb-
bet ad. Áttekintést a nőknek – a kis-
kamaszoktól a dédnagymamákig – 
arról, hogyan éljék meg az életkorra 
jellemző testi és lelki változásokat, 
mit tartsanak szem előtt ahhoz, hogy 
egészséges, önmagukat elfogadni 
tudó boldog emberek lehessenek.
Minden életkornak megvannak a jel-
lemzői, amit mindenki másként él 
meg. Bár közhelynek tűnhet  valaki 
felgyorsult világunk kihívásairól be-
szélni, tény: a mai lányok, asszonyok 

helyzete nem is hasonlítható össze 
azzal, ami 100 esztendővel ezelőtt 
meghatározta a nők életét. A tanulás, 
a karrier építés mellett pedig meg-
maradt az elvárás: nőnek maradni 
mindig, minden körülményben. És 
valljuk be, ez nem könnyű feladat. 
Lakatos Márk ehhez igyekszik se-
gítséget nyújtani, egyrészt szám-
talan öltözködési tippel, másrészt 
a szakértői – dr. Hevesi Krisztina 
pszichológus, dr. Sobel Gábor szü-
lész-nőgyógyász, dr. Zacher Gábor 
toxikológus, dr. Kriston Renáta 
bőrgyógyász-kozmetológus, Szalon- 
tai István személyi edző, Kepes 
Juli Alexander – technika oktató és 
dr. Tóth Tamás orvos, táplálkozási 

szakértő – segítségével  pszicholó-
gia, étkezési, sminkelési és mozgási 
és életmód tanácsokkal. Teszi mind-
ezt sajátos humorral, és kritikával, 
tükröt tartva a különböző generációk 
elé, rámutatva milyen hibákat követ-
nek el a leggyakrabban, és segítve, 
hogyan küszöböljék ki ezeket – per-
sze anélkül, hogy az egy cseppet is 
bántó lenne. Példákat állít elénk, ko-
runk ideáljai – legalábbis a nők által 
annak tartott – és az egykori kedven-
cek követendő mintái segítségével 
igyekszik elkalauzolni az olvasókat 
a divat és életmód bakik zátonyai 
között. Minden stílusirányzatot ké-
pes úgy formálni, hogy az életkorhoz 
illő, különleges legyen, ugyanakkor 
tükrözze viselője egyéniségét. 
Hogy a szerző kit tart követendő pél-
dának? Bár ezt így szó szerint nem 
írja le, úgy tűnik, nem véletlenül tet-
te fel ugyanazokat a kérdéseket Ra-
dics Giginek, Wossala Rozinának, 
Jakabos Zsuzsának, Gryllus Dor-
kának, Jakupcsek Gabriellának, 
Pataki Áginak és Halász Juditnak. 
 Az érdekes beszélgetések, vélemé-
nyek, ötletek mellett a könyv arra is 
kiváló lehetőséget ad, hogy jobban 
megismerjük a különböző életko-
rok sajátosságait, s ezáltal átsegítsen 
bennünket az ezek különbözőségé-
ből adódó nehézségeken. 
(Lakatos Márk: A nő hétszer)        jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Örök nők 

(Folytatás az 1. oldalról)

A koncert a Csillagok háborúja ze-
néjének részleteivel kezdődött, majd 
a Gyűrűk ura-szvit csendült fel. Me-
sebeli hangulatot keltett Kocsák Ti-
bor Hófehérke és a 7 törpe-szvitje.
A szünetben szintén hagyományo-
san egy pohár pezsgővel koccintot-
tak az új évre.A legnagyobb teljesít-
mény Gershwin klasszikusának, a 
Kék rapszódiának az előadása volt 
– zongora nélkül, azaz ütős zene-
karra átírva. A virtuóz produkciót 
– Zombor Levente lenyűgöző játé-
kával –  a világon először hallhatta 

a közönség szombaton, majd még 
kétszer másnap. Ravel Bolerója 
viszont számtalanszor felhangzik 
a hangversenytermekben, ám mint 
mindig, most is magával ragadta a 
közönséget. Persze, nincs Talamba 
előadás mediterrán és dél-ameri-
kai ritmusok nélkül. Szitha Mik-
lós Ibéria című műve, Grünwald 
László Rió-szvitje mint a legki-
válóbb grogok melegítették fel 
hallgatóságot, amire a kiteljesedő 
hideghullámban nagy szüksége is 
volt a 2017-et köszöntő sokaság-
nak.                bj

Évköszöntő koncertlánc A lovArdáBAn

zenÉs utAzás újÉvtől fArsAngig

Karácsony előtt készült el, és azóta is a Gödöllő Táncegyüttes 
hivatalos facebook oldalán látható a Gödöllő Táncegyüttes 
(GTE) és a Parafónia Együttes közös videója. A két művészeti 
csoport a kapolcsi Művészetek Völgyében találkozott, ahol az 
értelmi sérült zenészekből álló zenekar érdeklődő tagjai a Folk- 
udvarban bekapcsolódtak a táncegyüttes foglalkozásaiba. 

Az itteni élmények hatására született meg a közös produkció gondolata – 
árulta el lapunknak Tóth Judit, a táncegyüttes művészeti vezetője. Fabényi 

Réka, a zenekar vezetője nyitott 
volt az ötlet iránt, s közösen vá-
lasztották ki a Parafónia által jól 
ismert zenei művet, amihez elké-
szítették a koreográfiát. Az elfo-
gadásról és a toleranciáról mesélő 
kisfilmet Gödöllőn, a Művészetek 
Házának színpadán rögzítették. 

Tóth Judit úgy fogalmazott, a közös munka megmutatta, az egészséges és 
a fogyatékkal élő emberek 
világa egy kis figyelemmel, 
szeretettel és alkalmazkodás-
sal tökéletesen összeilleszt-
hető. 
Ezt hangsúlyozza a film mot-
tója is: „Minden ember, így te 
is azért születtél meg, hogy a 
különbözőségekben felismerd az egységet.”
A film az együttes facebook oldalán és az alábbi linken elérhető:
https://www.youtube.com/watch?v=VuWCSG7M93w&feature=youtu.be

A Gödöllői Iparművészeti Műhely 
égisze alatt az elmúlt években több 
népszerű tanfolyamot szerveztek, 
amelyek sokak számára adták meg 
az alkotás örömét, egy-egy művé-
szeti terület ismereteinek elsajátítá-
sát. Jó hír, hogy januártól újra indul 
festészeti tanfolyam amelyre várják 
mindazok jelentkezését, akik kreatív 
időtöltésre vágynak, vagy tovább-
tanulási céllal szeretnék fejleszteni 
tudásukat. Az érdeklődők Posztobá-
nyi Péter festőművész vezetésével 
ismerkedhetnek meg a rajzolás és a 
festés technikáival. 
A kurzus egyaránt nyitott a kezdők 
számára, és azoknak, akik már ren-
delkeznek alap- vagy középszintű 
ismeretekkel, de az egyetemi felvé-
telire szeretnének felkészülni. A tan-

folyam vezetője  egyénre szabva ta-
nítja a jelentkezőket, akik a különféle 
rajz- és festőeszközök alkalmazása 
mellett a különböző ábrázolásmódo-
kat is elsajátíthatják. 
A kurzus során megismerkedhetnek 
többek között a rajz felépítésével, 
komponálásával, a tér érzékelteté-
sének módjaival. A festés közben a 
látvány megragadása, a fény-árnyék 
hatások vizsgálata mellett – sok más 
egyéb szakmai fogás átadásán túl – 
szó lesz színelméletről, formaanalí-
zisről és absztrakcióról is. 
A kurzusokat hétfőként tartják a 
GIM-házban 10-14 óra között. 
Bővebb információt a 70/883-0683-
as telefonon vagy a popeti@citro-
mail.hu e-mail címen kaphatnak az 
érdeklődők. 

festőkurzus A giM-házBAn

Elfogadás zenével és tánccal
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Márai és a Magányos király

IV. Károly és a gödöllőiek
IV. Károly és Zita előző év
végén tartott koronázásá-
ról még a következő esz-
tendő elején, 1917 január-
jában is sokat beszéltek
Gödöllőn.

Ferenc József 1916 novembe-
rében bekövetkezett halála után
nem volt kétséges, hogy decem-
ber 30-án a kijelölt trónörökös,
Károly lesz a király. Tőle sokat
várt a nemzet: elsősorban békét,
az édesanyák, feleségek főleg
azt, hogy a férfiak minél hama-
rabb hazatérjenek a frontról.
Afiatal hölgyek az újságokban

megjelent fotográfiák alapján a
királyné öltözékéről beszéltek,
amit egy, a Pálffy-Eszterházy
család által őrzött, Mária Terézia
koronázásakor viselt díszruha
nyomán készítettek.
A háború ellenére a jelképes ko-

ronázási lakoma sem maradt el. A
hagyományoknak megfelelően pa-
zar negyven fogásból álló menüsort
állítottak össze: hódolati pecsenye,
vajas pástétom, szárnyas húsaprólék,
borjú zöldborsósan, vadhúsok szar-
vasgombával, koronázási sódar.
Hogy milyen volt a menü, arról

esetleg sebesült katonák beszél-
hettek. Hiszen a hagyományoknak
megfelelően, a mindenkori király,
hogy jelképesen osztozzon népe sze-
rényebb lehetőségeiben, még meg
sem kóstolta az ételkölteményeket.
A vélhetően nagy gonddal elkészí-
tett finomságokat a hadi kórházakba,
köztük a gödöllői kastélyban beren-
dezett intézetbe küldette IV. Károly.
Gödöllőn csend uralta 1917 elején

a kastélyt és környékét, a községben
viszont sokat beszéltek azon szeren-
csésekről, akik ott lehettek a Má-
tyás-templomban tartott ceremónián,
ez idő szerint az utolsó királykoroná-
záson.
Ádám Ferenc községi bíró és Stró-

bel János törvénybíró napokig me-
séltek az itthoniaknak a látottakról.
A koronázás után, a szokásnak

megfelelően kitüntetéseket adtak át
Szegedy MaszákAladár a Lipót-rend
lovagja keresztjét kapta, Róth Alajos
várkapitány a vaskororonarend 3.
osztályát. Wágner Rezső udvari ker-
tészeti vezető koronás aranyérdem-
kereszt, Jakabffy József elsőosztályú
portás ezüstérdemkereszt kitüntetés-
ben részesült.
A királyékat - ahogy Ferenc Jó-

zsefék idejében emlegették az udvar
képviselőit - nagyon várták Gödöllő-
re, de a háborús események miatt az

első látogatásra 1917. augusztus 20-
ig kellett várni.
Károly automobillal érkezett,

meghallgatta az ilyenkor szokásos
üdvözléseket, majd dr. Teghze Lajos
jelentését az ápoltak hogy létéről,
utána pedig a valkói erdészetbe ment
vadászni: egy vadkan és négy szar-
vas nem élte túl a király látogatását.
A király utolsó előtti gödöllői lá-

togatásáról, pedig így szólt a krónika
Márai Sándor tollából:
„A gödöllői kastély is tele volt be-

tegekkel, lábadozókkal. Károly, ami-
kor tudott, idejött beteglátogatásra és
néha-néha egy rövid kikapcsolódás-

ra, vadászatra… (Az író születési dá-
tumából lehet következtetni a talál-
kozás időpontjára: 1918. április 11.)
„ Esős délelőtt a gödöllői parkban.

Egy órája állok már a kastély bejá-
ratában, két silbakoló huszár előtt.
Egyszerre megjelenik a király. Kato-
naruhát visel, a kabát gallérját feltűr-
te. Balján fiatal tiszt kíséri. Lassan,
zsebre tett kezekkel, elindul a park

esőtől lucskos útjain, az ázott
fák között. Most látom másod-
szor életemben. Fiatal ember,
arca vörös. Egy pillanatig rám
néz, tájékozatlanul. Köszöné-
sem tehetetlen barátsággal fo-
gadja. A városban már rikoltoz
a forradalom. Tizennyolc éves
vagyok e pillanatban, s tudom,
hogy ez a fiatal király már
nem uralkodik sokáig. Talán
csak hetek, talán csak napok
vannak még számára. Mélyen
sajnálom a magányos királyt,
amint a fák között bolyong, az
esőben. Oly otthontalan, mint
csak a királyok tudnak lenni,
egy perccel a bukás előtt.”
Néhány hónappal később,

novemberben sorsdöntő na-
pokat éltek meg. A debrece-
ni kórházavatásról a gödöllői
néhány napos pihenőre érkező

királyi pár itt értesült az őszirózsás
forradalomról. Károly az időközben
szintén Gödöllőre érkezett Károlyi
Mihállyal a jövőről egyeztetett. 1919
tavaszán a Tanácsköztársaság kikiál-
tása egyben a királyság megszűnését
is jelentette…Az új állam elnöke Ká-
rolyi Mihály lett.
Annak idején – Erzsébet királyné

révén – Gödöllőnek fontos szerepe
volt a monarchia létrejöttében, 1918
novemberében pedig a monarchia
felbomlása volt a tét.
Az utolsó magyar király és felesé-

ge Bécsbe utazott és soha többet nem
tért vissza Gödöllőre.

Viszontagságosan teltek Károly
utolsó évei. Hitét, vallásosságát és
családszeretetét itt sem veszítette el,
szenvedéseit népeiért ajánlotta fel.
1922. április 1-jén hirtelen betegség-
ben hunyt el. Madeirai sírja zarán-
dokhellyé vált, szent remeteként,
családapaként, vezeklő uralkodóként
ápolják itt az emlékét.
II. János Pál, teljesítve a felterjesz-

tést, jóváhagyta a boldoggá avatást.
Érdekesség, hogy a szentatya neki
köszönheti eredeti nevét, KarolWoy-
tila, a pápa édesapja ugyanis nagy
tisztelője volt Károlynak.
Boldoggá avatása előtt a Habs-

burg-család fejének, elsőszülött fia,
Ottó engedélyével koporsóját felnyi-
tották és kivették két bordáját. Ezeket
szétfűrészelték és csontereklyeként
elküldték azokra a helyekre, ahol
Károly még életében megfordult. A
Gödöllőre kerültet a Szentháromság
templomban őrzik. (Sz.M.)

Wass Albert szobránál emlékeztek a gödöllőiek az erdélyi magyar irodalom
meghatározó alakjára az író-költő születésének évfordulója alkalmából, ja-
nuár 6-án. A Gödöllői Református Líceum által rendezett program során az
intézmény diákjainak és tanárainak előadásában többek között Wass Albert
műveinek részletei hangzottak el.
Amegemlékezés végén Gödöllő önkormányzata nevében dr. Pappné Pin-

tér Csilla alpolgármester, valamint dr. Györfi Beáta és dr. Jeney László
önkormányzati képviselők helyezték el az emlékezés koszorúját. (k.j.)

Egy tEstvérváros,
két kiállítás, kilEnc Művész

Két kiállításon mutatkoznak be Gödöllőn azok a csíkszeredai alkotók, akiknek
munkáit január 23-tól láthatják a Művészetek Házában és a Levendula Galé-
riában.
A TAG-alkotócsoport öt éve alakult a csíkszeredai Nagy István művészeti

középiskolában végzett kilenc fiatal művész (Bartis Elemér, Bíró Zsuzsan-
na, Csillag Imola, Csillag István, Fazakas Barna, Fazakas János László,
Kovács Imre, Szentes Zágon, Vorzsák Gyula) részvételével. Az egymásra
találás, egymástól való „el nem szakadás”, közös hullámhossz, közös érték-
rend vezeti e csoport működését, amely már Bukarestben, Kolozsváron, Te-
mesváron, Budapesten, Pozsonyban, Kassán, Stuttgartban és Brüsszelben is
bemutatkozott.
A január 23-tól látható kiállítások megnyitójának első részére 18 órakor a

Művészetek Háza galériájában kerül sor, majd a Levendula Galériában folyta-
tódik a rendezvény, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A Levendula Galériában jelenleg látható, Szivai Pál alkotásaiból rendezett

kiállítás január 20-ig tekinthető meg. A tárlat ezen a napon 18 órakor tárlatve-
zetéssel zárul. (ny.f.)

EMlékEzés Wass albErtrE
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HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
December 21-én és 22-én, 
szombaton és vasárnap 

9-11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058

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:

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

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

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) 
1979-ben indított „Év madara” 
programjának célja és küldetése 
olyan fajok vagy madárcsoportok 
társadalmi szintű bemutatása, me-
lyek védelmében a lakosság egé-
szének vagy egyes csoportjainak, 
idén például a gazdálkodóknak 
különösen fontos szerepe van.

A tengelicet a lakosság választotta az 
idei év madarául az MME honlap-
ján 2016. június 28-tól július 27-éig 
meghirdetett internetes szavazáson.
Kontinensünk egyik legtarkább ma-
dara. Fejének elülső része a hom-
loktól a szemek hátsó vonaláig és a 
torka felső részéig piros. Magevőhöz 
képest hosszú, egyenes lefutású és 
hegyes csőre elefántcsontszínű. Po-
fái a fejtetőtől a torokig fehérek, a 
tarkó a nyak közepéig fekete. Háta 
barna, a farkcsík fehér, közepesen 

villás farka fekete, a tollak hegyén 
fehér folttal, a szélső farktollakon fe-
hér tükörrel. Begye és testalja fehér, 
a mell két oldalának barnás területe 

nem összeérő mellszalagot alkot. 
A szárnytollak feketék, hegyükön 
fehér folttal, középen sárga tükörrel, 
ami repülés közben még feltűnőbb. 
A hím és a tojó nagyon hasonló, el-
különítésük elsősorban kézben (gyű-
rűzéskor) lehetséges.
A fiatalok finoman sávozott, szür-
késfehér fejéről egyaránt hiányzik 
a fekete, a piros és a fehér szín is, 

a fajra jellemző sárga-fe-
kete-fehér szárnymintázat 
azonban már ekkor is jól 
látszik.
Elterjedési területe Nyu-
gat-Európától Közép-Ázsi-
áig terjed, de fészkel 
Afrika északi részén is. 
Északi elterjedésének ha-
tára Közép-Finnország. 

Természetes elterjedési területén kí-
vül betelepítették Dél-Amerikába és 
Ausztráliába és sok szigetre is.
Gyakorisága és hatalmas, a legfris-

sebb adatok alapján mintegy 26,5 
millió km2-es elterjedési területe 
miatt pontos világállománya nem 
ismert, becslések szerint ez 100-160 
millió egyed lehet, melynek valami-
vel több mint fele Európában él. 
Speciális, rendkívül hegyes végű 
csőre és kis termete alkalmassá te-
szi, hogy a különféle gyomnövények 
(üröm, disznóparéj) csúcsán megka-
paszkodva a legapróbb magokhoz 
is hozzáférjen. Különösen kedveli 
a bogáncs és az aszat, a fák közül 
a platán és a nyár termését. Fiókáit 
apró rovarokkal (például levéltetvek-
kel), hernyókkal és lárvákkal is eteti.
Finom növényi szálakból és állati 
szőrökből épülő fészkét többnyi-
re fákra, 3-8 m közötti magasságba 
építi. Évente két, alkalmanként há-
rom fészekalja is lehet. Általában öt 
tojást rak. A tojó kotlik, miközben a 
hím eleséget hord neki. A fiókákat 
mindkét szülő eteti.

2017 év madara – a tengelic

Mivel legtöbb esetben a kedvtelés-
ből tartott állatokkal – kutyákkal és 
macskákkal – merülnek fel problé-
mák, ezért sorozatunk is elsősorban 
ebben e témában igyekszik tájé-
koztatást adni. 
Az állattartást az állatok védelmé-
ről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény, valamint a kedv-
telésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 
26.) Kormányrendelet szabályozza.
A felügyelet nélkül közterületre 

engedés és az eb kóborolni hagyá-
sa esetén a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény, 
állatkínzás esetén pedig a Büntető 
Törvénykönyvről 2012. évi C. tör-

vény rendelkezései is irányadók.  
Valamennyi jogszabály országos 
hatáskörű, ezeket helyi rendelet 
nem írhatja felül.
A kutyákat úgy kell tartani, hogy 
ne veszélyeztethessék más állatok, 
illetve az ember biztonságát. Az 
állatokkal kíméletesen kell bánni, 
azoknak szükségtelenül fájdalmat, 
szenvedést, vagy félelmet okozni 
nem szabad. 
Hogy egy ingatlanon (telek, lakás) 
hány eb vagy macska tartható, azt a 

jelenleg hatályos szabályozás nem 
korlátozza, a felső korlátot két kö-
rülmény jelentheti. Egyfelől bizto-
sítani kell az állatok szükségleteit, 
a megfelelő életteret, az előírt a 
higiénés és állathigiénés követel-
ményeket.

Ezek szerint tilos ebet tartósan ki-
kötve tartani, kistestű ebet 10 m2-
nél, közepes testűt 15 m2-nél, nagy 
testű ebet pedig 20 m2-nél kisebb 
területen tartósan tartani.
Kistestű ebnek az számít, amely-
nek testtömege nem haladja meg 
a 20 kilogrammot, a közepes testű 
eb testtömege 20-40 kilogramm 
között van, míg a nagy testű ebek 
közé tartoznak azok, amely testtö-
mege meghaladja a 40 kilogram-
mot.
Ezt a járási állat-egészségügyi ha-
tóság ellenőrizheti, aki abban az 
esetben, ha a tulajdonos megtagad-
ja az együttműködést, a rendőrség 
segítségét is igénybe veheti!
Ingatlanon állat csak úgy tartható, 
hogy onnan más ingatlanra ne jut-
hasson át. A kerítésnek olyan zárt-
nak kell lenni, hogy azon az állat 
kinyúlni, kibújni ne tudjon. Elvá-

rás, hogy az állattartás ne zavarja 
a szomszédokat. Ha az ezt az állat 
tulajdonosa nem tudja biztosítani, 
a jegyzőnél kezdeményezhető bir-
tokvédelmi eljárás az ügyben, ahol  
a zavarás tényét a panaszosnak kell 
bizonyítani!                                 jk

Állati jogok (I. rész)

Kedves, négylábú „mun-
katárssal” bővült a Pol-
gármesteri Hivatal csa-
pata. A múlt év végén a 
polgármesteri kabinet 
egyik munkatársának a 
száguldó autók kerekei 
közül épp, hogy sikerült 
kimenteni a rémült és 
kiéhezett cicát, aki né-
hány finom falat és si-
mogatás után máris otthon érezte magát a városházán. A hivatal állatbarát 
munkatársai számára nem volt kérdés, hogy befogadják a kedves, barát-
ságos kis jószágot, aki az állatorvosi vizsgálatokat követően – ahogy ez 
a macskáknál lenni szokott –  birtokba vette új otthonát, és nap mint nap 
számtalan kellemes percet szerez az ott dolgozóknak. A cica a Frau Bür-
germeisterin von Gödöllő nevet kapta, s január elseje óta saját facebook 
oldalon számol be hivatali munkájáról és mindennapjairól a közösségi oldal 
állatbarát tagjainak.

Frau Bürgermeisterin 
von Gödöllő 

hivatalos támogatója 
a 

PettBullCat 
macskaeledel

Az állatok és az emberek kapcsolata jelentős változáson ment 
át az elmúlt évtizedekben, és jelentősen megváltoztak az álla-
tok tartására vonatkozó jogszabályok is. Sok esetben még a 
szakemberek is nehezen igazodnak el a paragrafusok között, 
mint ahogy sok esetben az sem egyértelmű, mikor, kihez kell 
fordulni, ki jogosult eljárni, ha egy állat tartásával kapcsolat-
ban problémák merülnek fel. Sorozatunk célja, hogy segítsé-
get nyújtson az állattartással kapcsolatos kérdésekben. 

X

Doromboló munkatárs 
a Polgármesteri Hivatalban
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A gödöllői atléták rövid téli szü-
netet tartottak, ugyanis már ja-
nuár első hétvégéjén versenyez-
tek, valamint az elmúlt hétvégén 
is rajthoz álltak két viadalon is. 
A mérleg: 5 arany-, 5 ezüst- és 5 
bronzérem.

Január első hétvégéjén Regionális 
évadnyitó versenyen vettek részt Du-
nakeszin a GEAC 11 éves atlétái. 
Kiemelkedő eredményt ért el Kriszt 
Sarolta (a felső képen), aki a dobó leg-
felső fokára állhatott 60 m-en (8,7 mp) 
és távolugrásban is (403 cm) és érmet 
hozott még haza a lányoknál Benke 
Alexandra, aki 60 m gáton ezüstérmes 
lett (11,41mp). A fiúknál Grünwald 
Tamás távolugrásban (388 cm) ezüs-
térmet szerzett és a dobogó harmadik 
fokára állhatott 60 m-en (9,30mp), míg 
Lippai Csaba 60 m síkon ezüstérmet 
szerzett (9.02mp). További résztve-
vők: Stumpf Dorka, Hiripi Hanna 

és Rúzs-Molnár Borbála. Edző: Kör-
mendy Katalin.

Atlétika – MASZ rúdugró 
verseny

Rendhagyó módon már január elején 
megkezdődött a versenyszezon a rúd-
ugróknak is, akik az év első hétvégé-
jén már országos felmérőn vettek részt 
Budapesten a BOK csarnokban. Szö-
rényi István tanítványai a sérülések és 
betegségek ellenére nagy létszámban 
szerepeltek és született is néhány em-
lítésre méltó eredmény. Szamosi And-
rás abszolút második helyen végzett 
450 cm-es egyéni csúccsal, ugyanitt 
Mihály Ádám 6. (390 cm) és Magya-
ri Benedek 8. (380 cm). 

Bécsi és nyíregyházi érmek a 
hétvégéről

Január 14-én Bécsben indultak a 
GEAC atlétái a „Vienna Indoor Mee-
ting” elnevezésű versenyen, ahol Aji-
de Dániel (alsó képen az első sor jobb 
szél) volt a legeredményesebb, aki az 
U18-as korosztályban biztató idővel 
megnyerte a 60 gátfutást (8.48 mp) 
és egyéni csúcsot futva (23,26) 4. lett 

200 m-en. Feltétlenül említést érdemel 
Pótha Johanna (alsó képen a hátsó sor 
jobb szélen), aki szintén az ifjúságiak 
között kiváló egyéni csúccsal (26,71) 
az előkelő 5. helyet szerezte meg 200 
m-es síkfutásban. A felnőttek között 
Répási Petra fő számában, 60 m gáton 
3. lett (8,65), míg 60 m síkfutásban az 
5. helyet (7,94) szerezte meg. Edzők: 
Körmendy Katalin és Karlik Pál.
Az újoncok és a serdülők január 15-én 
Nyíregyházán álltak rajthoz, készülve 
a közelgő országos bajnokságra. Kivá-
lóan szerepelt Soos Levente, aki a biz-
tató 165 cm-es teljesítménnyel nyerte a 
serdülő magasugrást, ugyanitt Meny-
hárt Márk 160 cm-rel második lett. A 
lányoknál Dobránszky Laura nyerte 
a magast 145 cm-rel, míg 50 m gáton 
a dobogó harmadik fokára állhatott fel. 
Az újonc lányoknál jól szerepelt Lip-
pai Tünde, aki magasugrásban és 50 
m síkfutásban is a bronzérmet szerezte 
meg.  Edzők: Kovács Zoltán és Kör-
mendy Katalin.                                  -kb-

AtlétikA – Az Atlétáknál télen sincs megállás

Mindenből „ötös”

Egy kis múltidézéssel össze-
foglaljuk, hogy a téli szünet-
ben mi is történt városunk 
röplabda csapatánál, a Penta 
Gödöllői RC-nél, ahol új elnö-
köt iktattak be decemberben, 
míg a csapat búcsúzott a ku-
paküzdelmektől.

A Penta Gödöllői RC-nél december 
18-án új elnököt iktattak be hivata-
losan egy sajtótájékoztató keretében 
Pánczél Ottó Péter személyében (a 
képen balról a második), aki a klub 
újdonsült főtámogatójának, a Penta 
Kft-nek az ügyvezető igazgatója is 
egyben. A csapat nem tudott kedves-
kedni az új elnöknek, ugyanis de-
cember 20-án kiesett a Magyar Ku-
pából. A Jászberény elleni első, hazai 
pályán rendezett és 3:0-ra elveszített 
mérkőzés már előrevetítette a kie-
sést, amit a jászberényi visszavágó 
meg is erősített. Borkovits Zoltán 
együttese ismét 3:0-ra kapott ki, így 
kettős vereséggel búcsúzott az idei 
MK-sorozattól.
A csapat rövid szünetet követően a 
hétvégén már ismét a bajnokságban 
bizonyíthatja, hogy az őszi megingá-

sok után az előrelépés jegyében kezdi 
meg a 2017-es esztendőt. A jelenleg 
hetedik helyen álló gödöllői hölgyek 
a bajnokság alapszakaszában két-
szer is pályára lépnek a héten, előbb 
január 20-án fogadják a Budaörsi 
DSE csapatát, majd két nappal ké-
sőbb, január 22-án a Kaposvár láto-
gat Gödöllőre. A papírforma szerint 
mindkét együttes ellen magabiztos 
győzelmet várhatnak a Szent István 
Egyetem sportcsarnokába kilátogató 
nézők.

Diákolimpia – Két megyei 
intézmény is a döntőben
Az utánpótlásban egy kicsit sikere-
sebben szerepeltek a gödöllői fiata-
lok, akik az országos Diákolimpia 
versenyen értek el remek eredményt. 
A klub játékosaiból álló gödöllői Tö-
rök Ignác Gimnázium, valamint a 
péceli Ráday Pál Gimnázium csapa-
ta is bejutott az V-VI. korcsoportos 
diákolimpia országos röplabda dön-
tőjébe, a legjobb nyolc csapat közé.

-li-

RöplAbdA – decembeRi méRleg: Új elnök és bÚcsÚ A kupából

Pánczél Ottó Péter a klub új elnöke

Heti programajánló
Női NB I. alapszakasz, 13. forduló

Január 20., 18 óra
Penta Gödöllői RC – Budaörsi DSE

Női NB I. alapszakasz, 14. forduló
Január 22., 18 óra

Penta Gödöllői RC – 
1. MCM-Diamant KE
(SZIE sportcsarnok)

Győzelemmel zárta a 2016-os 
évet, majd győzelemmel kezd-
te a 2017-est a MAG-LOG Team 
CFT Gödöllő futsal csapata, akik 
előbb Gyöngyösön tudtak nyerni 
7-5-re, majd hazai pályán a Deb-
recent múlták felül 6-3-ra.

Baranyai Pál együttese december 19-
én Gyöngyösön zárta az évet. A párharc 
nem ígérkezett könnyűnek, ugyanis a 15. 
forduló előtt a házigazdák a negyedik, 
míg a mieink a hetedik helyen álltak a ta-
bellán. Persze az erőviszonyokat tekintve 
lényegesen jobb csapat a Gödöllő, mint 
azt a helyezése mutatja, így kellő önbiza-
lommal léphetett pályára a MAG-LOG 
Team. A találkozón igazolták is Nagy 
Rolandék, hogy övék a jobb csapat és 
teljesen megérdemelten nyertek 7-5-re.
A téli szünetet követően január 13-án, 
pénteken folytatódott a pontvadászat az 

NB II. Keleti-csoportjában. Városunk 
futsalosai a Debrecent fogadták és ver-
ték meg 6-3-ra, ezzel kilábalni látszik a 
csapat abból a gödörből, amelyet saját 
maguknak ástak az őszi bajnoki szerep-
léssel. A MAG-LOG Team CFT Gödöllő 
16 fordulót követően 21 ponttal a negye-
dik helyen áll csoportjában. Az NB II-es 
tagság megőrzéséhez az első hat hely va-
lamelyikén kell végeznie a csapatnak az 
alapszakaszban.
Futsal NB II., 15. forduló
Energia SC Gyöngyös – Mag-Log Team 
CFT Gödöllő: 5-7 (3-5) Gólszerzők: 
Szente Tamás (2), Magyar Zsolt, Bara-
nyai Pál, Blaubacher Pál, Gruber Bálint, 
Nagy Roland.
Futsal NB II., 16. forduló
Mag-Log Team CFT Gödöllő – Debre-
ceni SC SI 6-3 (4-2) Gólszerzők: Gruber 
Bálint (2), Varsányi Botond (2), Magyar 
Zsolt, Tóth Márk.                  -tt-

FutsAl – győztes bÚcsÚ, sikeRes nyitány

Fontos gödöllői pontok

Mindössze másfél hónapos 
téli szünetet tartott a Gödöl-
lői SK megyei I. osztályban 
szereplő felnőtt labdarúgó 
csapata, akik a január 9-ei 
héten már meg is kezdték a 
felkészülést a tavaszi bajno-
ki szezonra.

Szász Ferenc együttese a harma-
dik helyről várja a tavaszi folyta-
tást, ami több mint bíztató a tavaszt 
illetően. A fiatal gödöllői alakulat 
mindössze két vereséget szenve-
dett el a bajnokság első felében, 
míg négy döntetlen mellett kilenc 
győzelemnek örülhetett a GSK. 
Ezekben a hetekben röpködnek a 
mínuszok, így reménykedhetnénk 
akár abban is, hogy esetleg valami 
csoda folytán befagy a megyei I. 
osztály tabellája, persze a csapat-
nál inkább az elvégzett munkában 
bíznak. Az edzőt kértük, hogy ér-
tékelje az őszi szereplést, meséljen 
egy kicsit a felkészülés menetéről 
és azt, hogy mit vár a tavasztól?
– Kiváló őszön vagyunk túl, hiszen 

az, hogy a harmadik helyen állunk 
ezzel a fiatal kerettel mindenkép-
pen a meglepetés kategóriába tar-
tozik. Célunk, hogy megtartsuk 
ezt a pozíciót a tavasszal, ez mel-
lett tovább folytatjuk a fiatalok be-
építését. A számszerű eredmények 
mellett arra törekszünk, hogy mi-
nél jobb játékot produkáljunk hét-
ről hétre, valamint a nálunk szár-
nyaikat bontogató fiatalok idővel 
feljebb tudjanak lépni. Jó példa 
erre Kékesi Alex, aki a megyei I. 
osztályú csapatunkból a nyáron az 
NB II-es Csákvárhoz igazolhatott.
– Lesznek-e érkezők, ne adj Is-
ten, távozók?
– Érkező nem lesz és remélem, 
hogy távozó sem, de az átigazolá-
si időszak végéig, február 16-ig ez 
még változhat. Varga Bence ma-
radása még kérdéses munkahelyi 
elfoglaltság miatt, ha ő távozik, az 
mindenképpen nagy vérveszteség 
a számunkra, hasonlóan Józsa Ta-
máshoz, akinek a maradása más 
okok miatt, de szintén kérdőjeles 
még.

– Hogyan készülnek a tavaszi 
megmérettetésekre?
– Heti négy edzéssel és január 
végétől heti két edzőmérkőzéssel 
próbáljuk meg minél jobb formá-
ba hozni magunkat annak érdeké-
ben, hogy a tavaszunk, az őszihez 
hasonlóan jó szereplést eredmé-
nyezzen. Hat edzőmérkőzésünk 
biztosan lesz, majd a február 25-
ei hétvégén a tavasz első meccsén 
Kisnémediben már élesben lép 
pályára csapatom.
A Gödöllői SK felkészülési mérkő-
zéseinek időpontja és az ellenfelek:
Január 28., szombat 15 óra: 
Gödöllői SK – Vác VLSE U19
Február 1., szerda 19 óra: 
Gödöllői SK – Isaszeg SE
Február 4., szombat 15 óra: 
Gödöllői SK – Ikarus BSE
Február 8., szerda 19 óra: 
Gödöllői SK – Törteli KSK
Február 11., szombat 15 óra: 
Gödöllői SK – Vasas U19
Február 15., szerda 19 óra:
Gödöllői SK – Dunakeszi Kinizsi
(A mérkőzéseket a Táncsics Mi-
hály úti Sportcentrum alsó műfü-
ves pályáján játszák a csapatok)

-lt-

lAbdARÚgás – tAvAszi hAdjáRAtRA készül A gsk

Befagyhatna a tabella Gödöllőn

Január első két hétvégéjén ren-
dezték meg a 2017-es Nádas 
Kupa, amatőr kispályás labda-
rúgó tornát, amelyre ezúttal 13 
csapat nevezett be, és amelyet a 
Royal csapat nyert meg.

A Szent István Egyetem sportcsar-
nokában megrendezett, annak idején 
nagy hagyományokat őrző Nádas 
Kupa ugyan néhány éve új szervező 
csapattal, új köntösbe öltöztetve ke-
rül lebonyolításra, de a színvonal mit 
sem változott, hiszen ezúttal is pa-

rázs párharcokat vívtak a csapatok. 
A január első hétvégéjén lezajlott 
csoportmérkőzéseket követően az 
elmúlt vasárnapi hármas döntőbe a 
végső győztes Royal mellett a Szilas 
United, valamint a Seven csapatai ju-
tottak be. A kőrmérkőzéses helyosz-
tók igazán izgalmasra sikeredtek, 
ugyanis két döntetlen mellett mind-
össze egy győzelem született. Ez az 
egy siker viszont a Royal csapatának 
tornagyőzelmét eredményezte, akik 
két év után lettek újra aranyérmesek. 
A második helyen a Szilas United 

végzett, míg a Seven a harmadik lett. 
A torna játékosa címet Láng Péter 
(Szilas United) vehette át, a legjobb 
kapusnak járó elismerést Bobos Ta-
más (Seven) zsebelte be, míg a gól-
király Rab Zoltán (Seven) lett.
Az első három helyezett díjait Gö-
döllő város támogatásának köszön-
hetően kaphatták meg a csapatok, 
míg a különdíjakat a Bau-Trade Kft., 
Krasznai András és a JU-KO Kft. 
ajánlották fel.
Nádas Kupa döntő eredményei: 
Royal – Szilas U. 2-2; Seven – Szilas 
U. 1-1; Royal – Seven 4-3.
Végeredmény: 1. Royal 4 pont 2. 
Szilas 2 pont 3. Seven 1 pont.            -tt-

nádAs kupA – hAgyomány Új köntösben

Két év után ismét a Royal nyert
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A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza 2017. február 11-ig ZÁRVA tart. 

GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) 
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

Január 18., szerda, 17.00:
Dezső Piroska (hegedű) növendé-
keinek hangversenye
Január 19., csütörtök, 18.30:
A népzene tanszak kiemelt hang-
versenye
Január 23., hétfő, 17.30:
A vonós tanszak kiemelt hangver-
senye
Január 24., kedd, 17.00:
Benedek Krisztina (népi ének) nö-
vendékeinek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Január 16-22-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

Január 23-29-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE

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

határozata szerint 
2017. évre a bérleti díjak változatlanok maradnak.

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Palotakert 4. szám (5884/16/A/4 hrsz.) 
alatt található, tulajdonát képező nem lakás célú helyiséget.

A BÉRBE VEHETŐ HELYISÉG:
Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 16. Fsz. 4. (5884/16/A/4 hrsz.)
ALAPTERÜLET: 38 m2

KÖZMŰ ELLÁTOTTSÁG: elektromos áram, távhő, víz-csatorna szolgáltatás
MŰSZAKI ÁLLAPOT: megfelelő
BÉRLETI DÍJ IRÁNYÁR: 25.000 Ft/hó + ÁFA
A BÉRLETI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozott, 10 év + 10 év előbérleti jog. 

A Pályázati Dokumentáció internetről letölthető az alábbi útvonalon: 
www.godollo.hu – Hírek – Önkormányzati hirdetmények – Ingatlanok.

AZ AJÁNLATTÉTEL MÓDJA, HELYE:
• Az ajánlat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen vagy képviselő útján átadni Nagy Noémi 
bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási 
időben (hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30),
• helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
• határideje: 2017. február 6.
• A helyiség megtekintésére a (28) 529-153-as telefonszámon Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyinté-
zővel időpont egyeztethető.

A jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti, vagy 
egyéb formájú jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes, 
vagy rész munkaidő 
A munkavégzés helye: 2100 Gö-
döllő, Petőfi utca 1-3. 

A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
Az ellátási területhez tartozó la-
kosság diabetológiai szakellátása, 
gondozása. 

Illetmény és juttatások: Jogvi-
szonytól függően megegyezés 
alapján.                      

Pályázati feltételek:

• Szakirányú egyetemi végzettség, 
• Belgyógyászati szakvizsga/dia-

betológiai licencvizsga, 
• Legalább 3 év szakorvosi mun-
kavégzés,
• Érvényes működési kártya, 
• Orvosi alkalmasság, 
• Büntetlen előélet 

Elbírálásnál előnyt jelent a járó-
beteg szakellátásban megszerzett 
szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:

• iskolai végzettséget, szakképesí-
tést igazoló bizonyítványok
• működési kártya másolata, 
• szakmai önéletrajz, 
• orvosi alkalmassági igazolás, 
• erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkoráb-

ban a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2017. február 1-től fo-
lyamatosan

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Nagy Ár-
pád igazgató nyújt, a 28/420-655 
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Tor-
may Károly Egészségügyi Köz-
pont címére történő megküldé-
sével (2100 Gödöllő, Petőfi utca 
1-3.). 
• Személyesen: Igazgató titkár-
ságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 
1-3. 1. emelet).

A munkakör határozatlan idejű, 
teljes munkaidős (8 órás) közal-
kalmazotti jogviszony formában 
tölthetők be. Próbaidő 3 hónap.

A munkakörbe tartozó felada-
tok: Gödöllőn, az intézet meg-
határozott objektumaiban egész-
ségügyi és általános takarítási 
feladatok ellátása.

Illetményre és egyéb juttatások-
ra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) 

érvényes rendelkezései az irány-
adók.
Munkavégzés helye: az intézet 
egész területe.
Munkabeosztás: osztott munka-
idős napi munkavégzés.
A munkakör betöltésének álta-
lános feltételei:
• magyar állampolgárság,
• legalább 1 éves takarítói gyakor-
lat,
• legalább 8 általános iskolai vég-
zettség,

• orvosi alkalmasság.
A kiválasztásnál előnyt jelent az 
egészségügyi intézményi takarítá-
si gyakorlat.

Jelentkezni lehet személyesen 
az igazgatóságon (2100 Gödöllő, 
Petőfi Sándor utca 1-3. I. emelet) 
Novákné Finta Erzsébet gazdasá-
gi vezetőnél.
A munkakör a jelentkezések elbí-
rálását követően azonnal betölthe-
tő.

VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllőn, 
2016-ban átadott, új, modern, 30 
férőhelyes gyepmesteri telepé-
re keres kutyákat szerető, értük 
lelkesedni tudó, hozzájuk értő, 
lelkiismeretes, fizikai munkát is 
végezni tudó állatgondozó mun-
katársat, aki maga is kutyatar-
tó.

FELADATAI:

• a kutyák napi szintű gondozása, 
élelmezése, tisztántartása, futtatá-
sa a telepen
• örökbefogadással kapcsolatban 
az érdeklődők fogadása, segít-
ségség nyújtás a megfelelő kutya 
kiválasztásában, adminisztratív 
folyamat lebonyolítása
• kapcsolattartás a telep vezetőjé-
vel, állatorvossal, elhullott állatok 
begyűjtőjével és az elkóborolt ál-
latok befogójával
• lakossági bejelentések fogadása 

és a felmerült problémák kezelése
• óvodás és iskolás csoportok fo-
gadása, bemutatók tartása

ELVÁRÁSOK:

• megfelelő gyakorlat állatgondo-
zási területen
• „B” típusú jogosítvány
• saját kutya (ák) megléte előny 
• gyepmesteri képesítés
• gyakorlat gyepmesteri telepen, 
vagy állatmenhelyen
• gyakorlat kutya képzéssel fog-
lalkozó iskolában, állatorvosi ren-
delőben

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Gödöllő, Körösi Csoma utca

JELENTKEZNI LEHET:
fényképes önéletrajzzal a titkar-
sag@vuszikft.hu e-mail címre 
küldve 2017.01.31-e napjáig, bér-
igény megjelöléssel

A GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
TANÍTÓT KERES HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉSSEL 

2017. JANUÁR 16-AI BELÉPÉSSEL

Nyugdíjas pedagógus kollegát is szeretettel várunk 10 órás megbízásos szerződéssel történő alkalmazásra.
ÉRDEKLŐDI LEHET: Gubáné Csánki Ágnes Intézményvezetőnél 

vagy telefonon: 06-20-6287770, vagy e-mail-en: iskolapetofi@gmail.com

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT PÁLYÁZATOT HIRDET
DIABETOLÓGUS SZAKORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
1 FŐ TAKARÍTÓI ÁLLÁST HIRDET
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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

Műsorvezető: Gundel Takács Gábor



KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatá-
sát nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

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

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

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

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

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

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

+ Gödöllőn, központban harmadik eme-
leti, 55m2-es, távhős, azonnal költözhető
lakás eladó! Iár:14.7MFt! 20-539-1988

+ Gödöllőn központban 45m2-es, újszerű
első emeleti lakás eladó! 19.5MFt! 20-
539-1988

+ Gödöllőn, Haraszti részen, masszív tég-
laház melléképülettel, közel 1000m2-es
telken eladó! Iár:27MFt! 20-539-1988

+ Eladó 3szoba+ nappalis, teljesen alá-
pincézett ház Gödöllőn. Iár: 26.9 MFt
20/804-2102

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

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

+ Veresegyházán újszerű ikerház eladó
a ligetekben, i.á: 32.5 MFt. Tel.: 20/218-
8591

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

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

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépí-
tésű kis családi ház két utcára nyíló telken.
A ház alatt garázs található. I.á.: 13,9 mFt
20-919-4870

+ Eladó Kartalon egy 2szobás, összkom-
fortos, felújított, kifogástalan állapotú
családi ház központi fűtéssel, alterna-
tív fűtéssel, garázzsal, kúttal, telepített
gyümölcsfákkal, áron alul. I.á.: 14 mFt
20-919-4870

+ Eladó Szadán egy összközműves,
827nm-es, panorámás építési telek kis-
méretű, téliesített faházzal(fűtés nélkül).
A telek örökzöldekkel telepített és egy
fúrt kút is található rajta. I.á.: 10,9 mFt
20-919-4870

+ Eladó Szadán 2db építési telek, mely-
nek méretei 2586nm és 1795nm. Az épí-
tési telkekre ikerházak építhetők közmű-
vek az utcában. I.á.: kisebbik telek: 12mFt,
nagyobbik telek: 14mFt 20-919-4870

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

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
új építésű, kifogástalan állapotú, önálló
400nm-es telekrészű, nappali+3szobás
társasházi lakás garázzsal. I.á.: 29 mFt 20-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen
egy nappali+5szobás, 20 -ban épült csa-
ládi ház 500nm-es telken. Az ingatlanban
padlófűtés van kialakítva, garázs elektro-
mos kapu beszerelve. A tetőtéri szobából
egy nagyméretű terasz van kialakítva. I.á.:
39,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Domonyvölgyben egy amerikai
konyhás nappali, fürdőszobás, tetőtérben
egy térben lévő helység, erkéllyel, terasz-
szal, garázzsal. I.á.: 7,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy nappali+4szobás,
2fürdőszobás, igényes kivitelezésű lakó-
ház, mely csodálatos panorámával rendel-
kezik, innen az egész gödöllői dombság
belátható. A nappalihoz tartozik egy nagy-
méretű terasz és egy hangulatos cserép-
kályha. Elsődleges fűtést gázkazán bizto-
sítja. I.á.: 37 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon
egy örökpanorámás nappali+3szobás,
2fürdőszobás, kertkapcsolatos teraszos
lakóház minőségi kivitelezésben. Az ingat-
lan telepített örökzöldekkel, cserjékkel,
épített medencével, játszótéri elemekkel
rendelkezik. I.á.: 43 mFt 20-919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn a blahai részen egy
földszintes, nappali+3szobás, most épülő
ikerház mindkét fele, saját használatú te-
lekrésszel. I.á.: 30,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy
180nm alapterületű, 4,5 szobás pa-
rasztház, teljesen új tetőszerkezettel,
összközművel, 472nm-es telken. I.á.:
19,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház,
melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen,
beköltözhető részben egy nagyméretű
nappali, konyha, fürdőszoba, alatta tel-
jes szuterén található. I.á.: 15 mFt 20-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 100nm-es, duplakomfortos
lakás, mely funkcióját tekintve akár üzlet,
iroda, rendelő, egyéb vállalkozásra alkal-
mas. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 28,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Dányban egy 3szobás, téglából
épült, 100nm-alapterületű családi ház pin-
cével, külön borospincével, kúttal, mellék-
épületekkel, konvektoros fűtéssel. I.á.: 10
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy
panorámás, 929nm-es, 26m széles, ösz-
szközműves építési telek. I.á.: 15,3 mFt
20-919-4870

+ Eladó Mogyoródon egy 2szintes,
nappali+5szobás, 3fürdőszobás, igé-
nyes belső kivitelezésű, téglából épült
lakóház, melynek alsó részén garázs és
egyéb helységek találhatóak 500nm-es
telken. I.á.: 31,9 mFt 20-919-4870

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

+ CSERE. 2 isaszegi összkomfortos
kertes családi ház, főúthoz, tömegköz-
lekedéshez közel elcserélhető gödöllői
családi házra, vagy 2 lakásra értékegyez-
tetéssel. Érd: este 6-8-ig 20/402-3124

+ Telek eladó Gödöllőn, Blahafürdőn.
742 nm-es, közműves zártkert, villany az
utcában. Iár: 2,5MFt. Érdeklődni este:
061/252-4204

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

+ Gödöllőn a Kör utcában első emeleti,
konvektoros, 37 nm-es, egy szobás lakás
tulajdonostól eladó. A lakás azonnal be-
költözhető (üres). Befektetésre kiválóan
alkalmas! Tel: 30/346-5408

ALBÉRLET KIADÓ

+ Palotakerten napfényes, 1. emeleti,
2szobás, erkélyes lakás hosszútávra kiadó
bútorozottan vagy bútor nélkül. 65.000
Ft+ rezsi+ 2 havi kaució. 30/2399-678

+ Belvárosi lakás (46 nm) 2 kisszobával
100.000 Ft+ alacsony rezsivel, mélyga-
rázzsal kiadó. 30/2236-715

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

+ Belvárosi, 70 m2-es, 3 szobás társas-
házi lakás zárt, saját parkolóval igényes
bérlőnek, hosszú távra kiadó. Tel.:06-20-
9443-356

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

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

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

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllő központjában 1 ill. 2 gépkocsi-
beálló kiadó új, tiszta, fűtött környezetben.
Tel: 30/9311-988

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

+ Gödöllő belvárosában hosszú távra
kiadó 80 m2-es, utcafronti, kirakatos,
többcélú hasznosításra alkalmas (iroda,
studió, rendelő, ügyfélszolgálat) üzlethe-
lyiség. Tel.: 06-20-9443-356

+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

ÁLLÁS

+ Gödöllői házunkba nyugdíjas férfit ke-
resek kerti munkára, heti 1-2 alkalomra.
30/9397-091

+ VIRÁGKÖTŐT KERESÜNK!! Kedves,
kreatív, talpraesett, feladatait önállóan el-
látó virágkötőt keresünk gödöllői virágüz-
letünkbe! Jelentkezz a 30/617 4727 tele-
fonszámon!

+ Táblagéppel, okostelefonnal végezhető
munka! Internetes weboldalunk ügyfélke-
zeléséhez keresünk munkatársakat! Rész-
letek: Károlyi Péter 20/3685-888, vagy
furkeszotoborzo@gmail.com

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

+ Töltőállomásra keresünk kereskedelmi
végzettséggel nemdohányzó kollégákat
PÉNZTÁROS és GYORSÉTTERMI mun-
kakörbe. Pályakezdőket is várunk! Tel:
06/28-513-115

+ Általános iskolai TANÍTÓ és felső tago-
zatos TESTNEVELŐ TANÁRT keres ma-
gániskola kiemelt bérezéssel Veresegyhá-
zon. Tel: 30/500-2457

+ A fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
(2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) felvé-
telt hirdet ÁPOLÓI munkakör betöltésére
két műszakban (8 ill. 12óra). Feltétel: Ápolói
vagy ápoló-gondozói végzettséget igazoló bi-
zonyítvány. Jelentkezni személyesen vagy te-
lefonon az intézmény vezetőápolónál lehet:
Kissné Beáta: 28/410-364 (125 mellék),
e-mail: fonover@idosekotthonagodollo.hu

+ Gödöllői munkahelyre részmunkaidős,
gyakorlattal rendelkező KÖNYVELŐ mun-
katársat keresünk! Szakmai önéletrajzát, fi-
zetési igény megjelölésével az alábbi e-ma-
il címre kérjük: szamvitel2017@gmail.hu

+ TS GASTRO KFT péceli telephelyére
KONYHAI KISEGÍTŐT keres. Megválto-
zott munkaképességű munkavállalók je-
lentkezését is várjuk. Jelentkezés: allas@
tsgastro.hu vagy 20/486-5858

+ SZOLGÁLTATÁSI KOORDINÁTORT kere-
sünk. B kategóriás jogosítvány szükséges,
mezőgazdasági végzettség, angol nyelv
előny. Kérjük, küldje önéletrajzát a contact@
agroaim.hu, info@agroaim.hu email címre.

+ Szadai könyvelőiroda felvételt hirdet
KÖNYVELŐ munkakör betöltésére. Alkal-
mazás részmunkaidőben, heti 20 óra. Fel-
tétel: pénzügyi-számviteli szakügyintézői-,
vagy mérlegképes könyvelői végzettség.
Fényképes önéletrajzot, motivációs levelet
az info@kappaconsulting.hu címre várjuk.

+ TS GASTRO KFT péceli telephelyére ke-
resünk ÉTELKISZÁLLÍTÓT B kategóriás jo-
gosítvánnyal. Önéletrajzát az allas@tsgastro.
hu -ra kérjük, vagy érd: 20/486-5858.

+ Gödöllői, belvárosi könyvelőiroda KÖNY-
VELŐT keres azonnali kezdéssel. Részle-
tek a honlapunkon: www.fcontroll.hu

+ Az isaszegi MPE OCM Álom-Vár
Bölcsőde bölcsődevezető munkatársat
keres. Érdeklődni lehet: 70/362-2329
vagy igazgato@alomvar.hu

+ Ha idős szerettének társaságra van
szüksége, aki lelkiismerettel és szeretet-
tel próbálja kitölteni hétköznapjait, kérem,
keressen: 30/394-4291. Hivatalos ajánló-
levelekkel rendelkezem.
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvárosban,
3. emeleti, újszerű, bruttó 60 nm-es tetőtéri lakás
parkolóval eladó. Iá:16,9 mFt.

*A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás,
kétgenerációs családi ház eladó. Iá.: 39 m Ft.

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



+ „VERA MAMA” gyermekfelügyeletet vál-
lal. Tel: 30/974-6356

+ A Renault Békési Márkakereskedés
gödöllői telephelyére autószerelő, fóti
telephelyére karosszéria lakatos mun-
katársat keres. Időpontot egyeztetni te-
lefonon lehetséges vagy személyesen
a fóti telephelyen. Nargangné Békési
Szilviánál, Tel.: 209 7703 10. 2151 Fót,
Móricz Zsigmond út 41.

SZOLGÁLTATÁS

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

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűzto-
ronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

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

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

+ Betegségeket kiváltó lelki okok, pár-
kapcsolati problémák oldása Gödöllőn.
További információ a www.thetago-
dollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274

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

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

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszüntetése.
Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
20/491-5089

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
70/621-6291

+ Építőipari cég vállal kisebb – nagyobb
lakásfelújításokat (burkolás, festés, hőszi-
getelés). Tel: 70/543-9930

+ Párás, penészes az otthona? Aereco
légbevezetők 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 tulajdonosok-
nak generál kivitelezésben, referencia
háttérrel kínálunk új építésű lakóházak
kivitelezését 153.000 Ft/nm áron kulcs-
rakész állapotban, műszaki tartalommal.
20-919-4870

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kon-
tároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi Jó-
zsef 20/532-7275

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

OKTATÁS

+ ANGOL nyelvtanár általános iskolások-
nak tart beszédcentrikus, nyelvtani rend-
szerező és középiskolai felvételire felké-
szítő órákat. 30/787-2288
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



KIRÁNDULÁS

+ Az ismert magas színvonalon idén is
szervezünk kirándulásokat. Évadnyitó
febr.11-én 9800, Busójárás febr.28-án
6990, Horvátország -Plitvicei tavak 05.25-
28-án 59.500, Svájc júni.24-júli.1. (8nap)
164.900. A többnapos utakat részletben
is lehet fizetni. Az autóbusz Gödöllőről
indul és oda is érkezik. Befizetés: 2017.
jan.20-án 14-16h között az Átrium üzlet-
ház emeletén lévő Vadász boltban. Érd:
28/415-685, 30/268-5596 Tóthné Anci

ADÁS~VÉTEL

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron bútorokat (romosat is),
festményeket, órákat, dísztárgyakat, por-
celánokat, szobrokat, könyveket, csillárt,
ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, ha-
gyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
30/308-9148

+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI
ALMA. (Idared, KR-11, Zöld alma.) Ár: 60-
200 Ft/kg. Tel: 20/4359-650

+ Eladó egy 50 kW-os álló kombi gáz-
kazán, majdnem új állapotban. Tel:
20/9166-400

+ Eladó 2 db, nem tápon nevelt, 140- 150
kg-os hús sertés. Érd: 30/2323-140

+ 2 irha bunda (női 42- férfi 52), kormá-
nyozható 2 személyes szánkó, Tolnai világ-
lexikon 20+1 kötet, alumínium autó cso-
magtartó, bogrács állványok eladók. Érd:
30/709-1097

+ Eladó 1db ORION 66 cm-es, 1db
THOMSON 36 cm-es képátlójú színesté-
vé és 1db GF-25-F jelű, fél évet használt
gázkonvektor. Érd: 70/223-8224

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

+ 2db műanyag bukó nyíló erkélyajtó (tel-
jesen új) áron alul eladó: méret 81x208cm,
5 légkamrás, 3 rétegű üvegezéssel,
ár:45.000Ft/db. Érd.: 06-30-398-48-15.

+ Eladó KERÉKPÁR! Női trekking ke-
rékpár 26colos, agydinamós, 3 sebes-
séges marokváltós agyváltó, elöl- hátul
csomagtartókosár, kresz szabályoknak
megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft.
Érd.: +36-30-280-1313

+ Gödöllőn 70 literes fagyasztószekrény
használat előtti állapotban eladó. Tel.:
30/2242-653.

TÁRSKERESŐ

+ Intelligens, közepesen iskolázott, be-
csületes, kivételesen csinos, szép, na-
gyon jó alakú, feszes, nem puhány, kb. 25-
35 éves, fekete, hosszú hajú lányt keresek
komoly szándékkal, ápolt, gondozott, jól
öltözött legyen. Tel: 70/508-8727

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

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

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Repce-
méz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Házhoz szál-
lítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. JANUÁR 24.
Megfejtés: Dés Mihály regényéből készült színpadi mű címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gáspár Ibolya, Nagy László u. 7.,
Kiss Zoltán, Kazinczy krt.13.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sarudfalvi Györgyné, Rózsa u. 2.,
Pohorilják-Stomp Szilvia, Zarándok u. 7.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Czakó Lászlóné, Széchenyi u. 4.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Petrás Klára, Munkácsy M. u. 4.,
dr. Petrei Lajosné, Palotakert 6.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pápai Józsefné,
Táncsics M. út 34., Kassai Józsefné, Repülőtéri út 14.

Utazz velünk!

Ez biza-Ibiza!
Az utóbbi hetek mínusz10-20 fokos idő-
járásában jól esik visszagondolni tavaly
augusztusra, amikor a Baleár-szigetek
egyikét, Ibizát jártuk be, keresztül-kasul.
A Budapest nagyságú sziget június 17.
és szeptember 16. között közvetlen re-
pülőjárattal idén is elérhető lesz és nem-
csak a féktelen bulizásra vágyók, hanem
a családosok is találhatnak maguknak
olyan környéket, ami garantálja a feledhetetlen
nyaralást.
Késő esti megérkezésünk után gyorsan az előre
lefoglalt bérautónkat vettük át, praktikusan egy
Seat Ibizát, majd kb. 25 perc alatt a sziget nyu-
gati részén fekvő Tarida Playán lévő szálláshe-
lyünkre értünk. Másnap a szálloda előtti szép
strandon töltöttük el az időt, de a zsúfoltság és
kíváncsiság miatt elhatároztuk, hogy megpró-
báljuk megkeresni Ibiza legszebb strandjait.
Elsőre nem is kellett messzire menni, 2 km au-
tózás után személyes kedvencemet, Cala Moli
öblét próbáltuk ki.Apart itt kavicsos, gyönyörű
tiszta a víz, búvárkodásra, sznorkelezésre is ki-
válóan alkalmas és nincs nagy tömeg. Parkolni
az öbölhöz vezető út mentén lehet és ha 11 óra
előtt érkezik az ember, még közel a strandhoz
tudunk megállni.
Napernyőt és nyugágyat lehet bérelni (20-
30EUR), de érdemesebb 10EUR-ért venni egy
napernyőt, esetleg 20EUR-ért egy nagy pokró-
cot és egész hétre letudtuk a költségeket.
Pár kilométert kelet felé haladva Cala Vadella
homokos, lassan mélyülő strandját is felkeres-
tük, az öböl feletti sziklákról pedig pazar fotó-
kat készítettünk.
Másnap a San Antonio közelében fekvő Cala
Bassa szépen kiépített strandját kerestük fel. A
lassan mélyülő, homokos öblöt egy árnyékos,
erdős terület öleli körül. Napágyat, balinéz
ágyat is lehet bérelni és éttermek, zuhanyzók
biztosítják a zavartalan pihenést. Az autót egy
nagy parkolóban tudjuk letenni, 5 EUR elle-
nében.
Mindenképp keressük fel a fővárost is, az
UNESCO világörökség részévé nyilvánított
Felső város (Dalt Vila) kanyargós kis utcái-
val, erődítményszerű épületeivel és csodálatos
panorámájával kihagyhatatlan program. A fő-
város melletti leghíresebb strand a Playa d’en
Bossa. Kilométer hosszúságú széles, homokos

partja ideális a fürdőzésre, labdázásra. Az itt
strandolók többsége a 15-25 év közötti korosz-
tály, akik a reggelig tartó bulizás fáradalmait is
itt pihenik ki.
Másik kedvencünk észak-keleten Cala de San
Vicente strandja volt. Széles homokos part, tür-
kizkék tenger, a környező erdő borította dom-
bok ideális helyszínt biztosítanak egy nyugodt
álomnyaraláshoz.
Északon még Portinatx város strandja is figye-
lemre méltó, de néhány kilométer távolságra
innen még számos kisebb öböl is felfedezhető,
néhol a ruha nélküli napozás sem ritka.
Aki szép naplementét szeretne fényképezni, az
keresse fel a nyugati parton található Cala Sa-
lada öblöt is, nem fogja megbánni!
További részletek és képek: www.sissytravel.hu

(x)


