
Megkezdődtek a kertészeti munkák az Alsópark-
ban az Ady Endre sétány felőli részen.

(2. oldal)

Ismét nagy sikert aratott a Chopin zeneiskola far-
sangi műsora.

(4. oldal)

Brüsszelben a gödöllői Bárdos Istvánt választották
meg a Nemzetközi Postagalamb Sportszövetség
(FCI) elnökévé. (8. oldal)
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Ének, zene, tánc

Belarusz est

Műhelymunkák címmel nyílt ki-
állítás a GIM-házban a Gödöllői
Iparművészeti Műhelyben működő
művészeti tanfolyamokon készült
alkotásokból február 11-én. A tárlat
a negyedik alkalommal nyújt átfo-
gó képet az elmúlt években végzett
munkáról, és a közösségépítésről,
amely a GIM művésztanárainak kö-
szönhetően valósult meg.

A GIM-ház tanfolyamai évek óta
várják az egyes művészeti területek
iránt érdeklődőket, akik elsajátíthat-
ják a szövés, rajzolás, festés, a kü-
lönböző textil-technikák és a kerámia
készítésének fortélyait. Ha azonban
valaki azt gondolná, holmi műked-
velő tanfolyamokról van szó, az je-
lentősen téved. A kurzusokat vezető
művésztanárok olyan tudást adnak át
tanítványaiknak, ami akár egy életre

szóló elköteleződést is jelenthet egy-
egy művészeti ág mellett, s követik
az egykori művésztelep alapítóinak,
Körösfői-Kriesh Aladárnak és Nagy
Sándornak a művészeti nevelésről
vallott eszméjét, miszerint „A bol-

dogító, nemesítő művészet erkölcsi
hitelénél és szellemi erejénél fogva
legfőbb építőkövévé válik a fennál-
ló anyagias, haszonelvű, eszménye-
it vesztett társadalom helyébe lépő
új világnak. Mivel terjesztése közös

érdek, élvezete alapvető emberi
joggá kell hogy váljon.”
A megnyitón dr. Nánási Éva

címzetes főjegyző mondott kö-
szöntőt, aki méltatta a GIM-ház-
ban folyó művészeti nevelést, a
kiállított alkotásokról pedig úgy
fogalmazott, azok valamennyi
korosztályt képesek megszólíta-
ni.
A tárlat korosztályokat ösz-

szekötő voltára utalt a kiállítást
megnyitó Katona-Szabó Er-
zsébet textilművész, a Gödöllői
Iparművészeti Műhely Közala-
pítvány elnöke is, aki nem csak

Körösfői-Kriesch Aladárnak és Nagy
Sándornak a művészeti oktatásról
vallott nézeteiről szólt, hanem arról
az úttörő munkáról is, amit a tanfo-
lyamok elindításával anno a GIM fel-
vállalt. (folytatás a 6. oldalon)
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Hazánk és a Belarusz Köztársaság
közötti diplomáciai kapcsolatok fel-
vételének 25. évfordulója alkalmából
rendeztek kulturális estet a Királyi
Kastély lovardájában február 9-én.

Az ötszáz fős közönség először a
Belarusz Állami Táncegyüttes műso-
rát láthatta, mely humorral, virtuóz
táncokkal kápráztatta el a nézőket.
A táncosok fehérorosz mesterek ál-
tal készített népviselete is csodálatos
volt, a ruhák művészeti-etnográfiai
értéket képviseltek.Ahíres Kryvichy,
dramatizált folkbalett mellett a Bela-
ruszban élő nemzetiségek táncaiból
is láthatott műsorszámokat a közön-
ség. (folytatás a 4. oldalon)

MŰHELYMUNKÁK A GIM-HÁZBAN

Közösségépítő, boldogító művészet
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Nagyszabású munkák kezdődtek a Volánbusz pályaudvaron február 8-án. 
Zajlik a létesítmény tető szerkezetének felújítása, ami jelenleg a 4-es, 5-ös 
és 6-os kocsiállásokat érinti. Ezeket ideiglenesen áthelyezték az 1-es, 2-es 
és 3-as kocsiállásokkal szemben lévő szigetperonra. 
Amennyiben nem hivatalos információink igazak, a jelenleg folyó munka 
csupán az első szakasz, nyár végéig a pályaudvar teljes épületének felújí-
tására sor kerül. 

A lakossági kezdeményezésre építendő Antalhegy II. ütem és Meggyes vá-
rosrész csatornázásához a város Képviselő testülete a 2017. évi költség-
vetésében elfogadta a projektek önkormányzati támogatását.
A résztársulatok alakuló ülésének helyszíne: Gödöllő, Damjanich J. Álta-
lános Iskola (színházterem).
Az alakuló ülés ideje:
• Antalhegy II. ütem: 2017. március 3., péntek, 18:00
A beruházásban érintett utcák: Erdőszél u. (páratlan oldal: 39-91., páros 
oldal: 34-92.), Kankalin u., Bojtorján u., Boglárka u. (páratlan oldal: 1-15., 
páros oldal: 4034/2 hrsz), Kerengő u., Kökény u. (páros oldal: 30-tól, párat-
lan oldal: 33-tól), Lomb u. (páros oldal: 44-től, páratlan oldal: 45-től), Mályva 
u. (Damjanich u. és Kökény u. közötti szakasz).
• Meggyes városrész: 2017. március 7., kedd, 18:00
A beruházásban érintett utcák: Barackos u., Alma u. (páros oldal: 2-24., 
páratlan oldal: 1-19.), Őz u. 28.
A Gödöllői Viziközmű Társulat kéri a tisztelt érintetteket, hogy az építés 
sikere érdekében vegyenek részt az alakuló ülésen, vagy akadályoztatás 
esetén küldjék el meghatalmazottjukat! A meghatalmazás két tanú aláírá-
sával érvényes.          Halász Levente, a Gödöllői Víziközmű Társulat elnöke

A múlt héten is rengeteg fel-
adatot adott az időjárás a VÜ-
SZI munkatársainak. A közu-
takon épp úgy dolgoztak, mint 
a zöldterületeken, több hely-
színen is zajlanak ugyanis a 
kertészeti munkák.

A néhány napos enyhébb időjárás 
után visszatért a tél, így változatla-
nul minden nap végigjárják a városi 
kezelésben lévő utakat és ahol szük-
séges, elvégzik a csúszásmentesítést.  
A hosszantartó hideg időjárás rend-
kívül megviselte az utakat, sok he-

lyen alakultak ki kátyúk. Az elmúlt 
időszakban a balesetveszély elhárítá-
sa érdekében a VÜSZI a leggyorsabb 
beavatkozást választotta, átmenetileg 
hidegaszfaltos technikával javította a 
burkolati hibákat, a héten azonban 
már infrared technikával mintegy 
370 négyzetméternyi területen vég-
zik el a javítást, ezzel a módszerrel 

a hidegben is tartós felületet 
tudnak kialakítani.
A múlt héten megkezdődött 
az Ady Endre sétány mentén 
található fás-bokros terület 
rendbetétele az Alsóparkban. 
A Bogor sétány – Rákos pa-
tak és Zeneiskola által hatá-
rolt parkrészleten az idős és 
egészséges fák megmaradnak, 
a fák alá nőtt bokrok, invazív 

fajok pedig kivágásra kerülnek. A 
cél, hogy a rendbetétel után átlátható, 
sűrű faállománnyal borított területté 
váljon az említett parkrészlet.
Tovább folytatódik a munka az Úr-
réti-tónál is. Itt egyrészt a tó körül 
lévő, a víz fölé hajló fák elszáradt és 
beteg ágait távolítják el, másrészt a 
tóban lévő bokrokat, nádat is vágják. 

A hét folyamán a Kossuth Lajos ut-
cában is elvégzik a szükséges faápo-
lási munkákat, ehhez azonban szük-
ség van a lakosság partnerségére is. 
A beavatkozásokra 2017. február 
15-17. között kerül sor a következő 
menetrend szerint:
Február 15., szerda: páros oldal: 
70-78, páratlan oldal: 25-27, 29 
(tömbfűtőmű), 37-51.
Február 16., csütörtök: páros oldal: 
40-44, 50-62, páratlan oldal: 17-21.
Február 17., péntek: üzletsor előtti 
terület.
A káresemények elkerülése érdeké-
ben a VÜSZI kéri a lakókat és az itt 
dolgozókat, hogy a fenti napokon 
autóikkal 7 és 15 óra között hagyják 
szabadon a jelzett útszakaszokat!

kj

Egy évvel korábban lapunk is fel-
hívta a figyelmet arra, hogy  három 
millió forintra kell emelniük törzs-
tőkéjüket a Kft. formában működő 
társaságoknak. Mivel ezt rengete-
gen elmulasztották, az utolsó pil-
lanatban kitolták a határidőt, most 
azonban ismét vészesen közeleg a 
dátum, amíg ezt meg kell lépni. 
2017. március 15-e a végső hatá-
ridő, amikorra a cégeknek az új Pol-
gári törvénykönyv előírásaival ösz-
szhangba kell hozni működésüket. 
Kft.-k esetében ez a jegyzett tőke 
hárommillió forintra való emelését 
is jelenti, aminek még mindig so-
kan nem tettek eleget. 
A törvény nemcsak a létesítő okirat 
összehangolását írja elő az új ma-
gánjogi kódexszel március 15-ig, 
hanem a törzstőke 500 ezer forint-
ról 3 millióra emelését is. Ha a tár-
saság a tőkeemelés feltételeit nem 

tudja biztosítani, ugyanezen idő-
pontig döntenie kell a cég átalaku-
lásáról. Ezeket a változásbejegyzési 
kérelmeket pedig harminc napon 
belül, azaz legkésőbb április 14-ig 
kell jogi képviselő útján elektroni-
kusan benyújtani a cégbírósághoz 
erre a Fővárosi Törvényszék hívta 
fel a napokban a figyelmet.
A mulasztás komoly következmé-
nyekkel jár, a határidőt be nem tartó 
cégek ellen hivatalból törvényes-
ségi felügyeleti eljárás indítható. A 
kft.-k a fokozatosság elvét betartva 
előbb felhívásra, majd 100 ezertől 
10 millió forintig terjedő, mérleg-
eléssel megállapított pénzbírságra 
számíthatnak. A kötelezettség kése-
delmes teljesítése esetén igazolási 
kérelmet lehet benyújtani a cégbí-
rósághoz.
Ha mindez eredménytelen marad, 
akkor végső esetben megszüntethe-

tik a jogsértő módon működő céget. 
A cég megszüntetésének egyik 
módja lehet a végelszámolás, ame-
lyet maga a cég kezdeményez, a 
másik a cégbíróság által indított 
kényszertörlés. Az utóbbi években 
sokszor éltek ezzel a lehetőséggel. 
A kft.-k törzstőkeemelését előíró 
rendelkezések célja szintén a gazda-
sági élet megtisztítása, a hitelezők 
védelme, annak elősegítése, hogy 
tőkeerős szerződő partnerek közöt-
ti teherbíró gazdasági kapcsolatok 
jöjjenek létre, olyanok vállalkozza-
nak, akiknek van is rá tőkéjük.
A törvényi előírások elmulasztása 
miatti szankciók nemcsak a cége-
ket, hanem közvetlenül a törvényes 
képviselőiket is sújthatják. Aki pél-
dául tartozást maga után hagyó, 
kényszertörléssel megszűnt cég-
ben volt vezető tisztségviselő vagy 
többségi tulajdonos, azt öt évre el-
tilthatják a cégvezetéstől vagy gaz-
dasági társaságban való többségi 
tulajdonszerzéstől, egyszemélyes 
társaság alapításától.

szaBad utat KérneK a KertészeK megújul 
a volánBusz pályaudvar

meghÍvÓ
szennyvÍzcsatorna BővÍtése

antalhegy II. ütem és meggyes városrész

egy évvel KésőBB, de már az utolsÓ határIdő

mInden Kft-neK meg Kell lépnI

Bár már több alkalommal is felhív-
tuk a lakosság figyelmét, nem árt 
elégszer hangsúlyozni, legyenek elő-
vigyázatosak. A trükkös csalók cél-

pontjai főleg az idősebb korosztály 
tagjai közül kerülnek ki. 
Fontos, hogy amennyiben valaki íly 
módon próbál a lakásukba bejutni, 

ne engedjék be, és semmiképp se ad-
janak át részére készpénzt!
Amennyiben gyanús személyeket 
látnak lakókörnyezetükben, vagy 
bárhol a közterületen, jelezzék a ren-
dőrségnek, vagy a polgárőrségnek,s 
éljenek ezzel a lehetőséggel akkor is, 
ha azt tapasztalják, hogy idős, egye-
dül élő emberhez csengetnek be is-
meretlenek. 

A trükkös csalók ellen leginkább 
összefogással védekezhet a lakos-
ság!     jb

A piacokon sokan keresik az 
őstermelők áruit, abban a re-
ményben, hogy jó minőségű 
hazai termékekhez jutnak hoz-
zá. Aki így árul, annak őster-
melői igazolvánnyal kell ren-
delkeznie. Ez a dokumentum 
most megújul, március 20. 
után már csak az újak lesznek 
érvényesek, csak ezzel lehet 
őstermelői tevékenységet foly-
tatni.  

Az új típusú őstermelői igazolvány 
azért jött létre, hogy megkönnyítse 
az őstermelők és a vásárlók életét is. 
Amíg azonban nem zajlik le minden 
igazolvány cseréje, némi odafigyelést 
igényel a gazdálkodók részéről az új 
rendszer.
Azok az őstermelők ugyanis, akik 
még nem rendelkeznek az új, plasztik 

kártyájuk mellé 2017. adóévre vonat-
kozó értékesítési betétlappal, március 
20-ig kérelmezniük kell azt. Ezzel ér-
vényesítik őstermelői státuszukat. Az 
igazolvány érvényessége 2017. ja-
nuár 1. napjára visszamenőleges. Az 
őstermelők kizárólag így biztosíthat-
ják a jogviszonyuk folytonosságát, 
aminek hiányában nem végezhetik 
tovább tevékenységüket.
A nak.hu információi szerint sok ős-
termelő van, aki nem érvényesítette 
igazolványát a 2017-es évre, ezért 
kérik, ne az utolsó pillanatra hagyja 
mindenki az ügyintézést. Továbbá 
azokat az ügyfeleket, akiknek nem a 
jogvesztő, 2017. március 20-án lejáró 
határidő miatt szükséges az ősterme-
lői tevékenységével kapcsolatos ügy-
intézés, arra kérik, a határidő lejárta 
után intézzék ügyeiket. Ezzel is csök-
kentve az irodákban kígyózó sorokat.

fIgyeljünK egymásra!

trüKKös csalÓK

HAMAROSAN CSAK AZ ÚJ IGAZOLVÁNYOK 
LESZNEK ÉRVÉNYESEK

Az elmúlt hetekben a közösségi portálokon többször is felröp-
pent a hír, hogy városunkban különböző indokokkal ismeret-
lenek csöngetnek be főleg egyedülálló és idős emberekhez, 
és hol pénzváltással, hol szolgáltatás felajánlásával próbálnak 
pénzt szerezni tőlük. 
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Tárcaközi bizoTTság alakulT

Európa Kulturális Fővárosa 2023
Finisben a TovábbTanulási jelenTkezések

Az idei érettségi más lesz

elismerés a kreaTiviTásérT

Gödöllői az Év Irodája 2016

2023-ban ismét egy magyar város
viselheti az Európa Kulturális Fő-
városa címet, amelyre – mint ahogy
arról már lapunk is beszámolt – Gö-
döllő is pályázik. Erről még a múlt
év szeptemberében döntött a képvi-
selő-testület. A címviselést többéves
előkészítő folyamat előzi meg. En-
nek első állomásaként megalakult a
tárcaközi bizottság, és alakuló ülésén
elfogadta a pályázati felhívás végle-
gesítésének módját – tette közzé az
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak Kultúráért Felelős Államtitkár-
sága. A bizottságban, mint a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének el-
nöke, Gémesi György is helyet ka-
pott. Hogy a pályázó városok közül,
ki viselheti majd a megtisztelő címet,
arról Brüsszelben, egy nemzetközi
összetételű bírálóbizottság dönt.
A pályázat elkészítése és a nyer-

tes címviselő város projektjének le-
bonyolítása önkormányzati feladat,
azonban a hosszú távú fejlesztés ter-
vezése, megvalósítása és üzemelteté-
se több kormányzati ágazatot is érint.
A bizottság felállítását azért tartották

szükségesnek, hogy a pályáztatás so-
rán a nemzeti szempontok érvénye-
süljenek, a közpénzek optimálisan
hasznosuljanak, és fenntartható fej-
lesztések valósuljanak meg.
A bizottság a kormány javaslatte-

vő, véleményező, tanácsadó testüle-
te. Elnöke Balog Zoltán, a kultúráért
is felelős miniszter, titkára az EMMI
kulturális kapcsolatokért és fejleszté-
sekért felelős helyettes államtitkára,
tagjai pedig az európai uniós ügyek
koordinációjáért, az európai uniós
források felhasználásáért, a kulturá-
lis örökség védelméért, a település-
fejlesztésért és településrendezésért,
az általános politikai koordináció-
ért, a helyi önkormányzatokért, az
államháztartásért, a területfejlesztés
stratégiai tervezéséért, az állami inf-
rastruktúra-beruházásokért, az álla-

mi vagyon felügyeletéért, az állami
vagyonnal való gazdálkodás szabá-
lyozásáért, a fejlesztési célelőirány-
zatok kezeléséért, szabályozásáért és
ellenőrzéséért, a területfejlesztésért,
a turizmusért, a külpolitikáért felelős
miniszter által kijelölt személyek, a
Magyar Művészeti Akadémia elnö-
ke, illetve a Központi Statisztikai Hi-
vatal elnöke által kijelölt személyek.
Állandó meghívottja a Megyei Jogú
Városok Szövetségének elnöke, va-
lamint a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke.
A bizottság alakuló ülésén elfo-

gadta a pályázati felhívás végle-
gesítésének módját, és az Emberi
Erőforrások Minisztériumát jelölte
ki irányító hatóságként, hogy a cím-
viselésig ellátandó tagállami felada-
tokat elvégezze. Ennek soron követ-
kező állomása a pályázati felhívás
közzététele február 20-ig, majd a
pályázó városok felkészülésének se-
gítése. A pályázati időszak december
20-ig tart.

(l.t.)

A gödöllői Ipari Parkban találha-
tó Food Base Kft. irodaháza nyerte
el „Az Év Irodája 2016” kitüntető
címet. Az irodaház külső és belső
terveit a Reload Építészstúdió készí-
tette. A díj átadására február 2-án, a
Várkert Bazárban megrendezett Az
Év Irodája Díjátadó Gálán 430 ingat-
lanpiaci szakember előtt került sor.
Az építészstúdió 2014-ben kapta a

megbízást az aromákat gyártó Food
Base Kft-től a gödöllői irodaházuk
megtervezésére és a komplett belső-
építészeti tervek elkészítésére. A 450
m² területen kialakított épület egy

ipari park területén
található; kreatív
megjelenésével, a
homlokzat meg-
lepő és karakteres
színhasználatával
messze kiemelke-
dik az ipari park
építészeti világá-
ból, és nem utol-
sósorban az üzem
dolgozói számára az ipari szektorban
átlagon felüli minőségű munka- és
pihenő környezetet biztosít.
A díj elnyerésekor sokat nyomott

a latban, hogy az adott
ipari környezetben szo-
katlan külső és belső-
építészeti minőség jött
létre. A terek tisztasága,
rendezettsége, egymás-
ba olvadó, izgalmas
transzparenciái visz-
szatükrözik az aroma-
gyártás alapját jelentő
tiszta vegyészi munka
jellegét. A belső terek-

ben és a homlokzaton megjelenő te-
lített színek pedig az aromák és ízek
sokszínűségére reflektálnak. A díj
odaítélésében azonban nem kizáró-
lag a design játszott szerepet, hiszen
fontos szempont volt az is, hogy kör-
nyezet-pszichológiai szempontból a
munkavégzésre és pihenésre megfe-
lelő terek jöttek létre, valamint, hogy
a létrehozott új irodaház valóban
beváltotta a hozzá fűzött reményeket
és valóban paradigmaváltást hozott a
cég munkakultúrájának és közössé-
gének életében.

Forrás:

azevirodája.hu

Elkezdődött az adóbevallások időszaka. Mindenki igyek-
szik csökkenteni a befizetendő összeget, amit célszerű a
szabályok betartása mellett tenni. Míg egyes kedvezmé-
nyek – mint például a családi adókedvezmény – közis-
mertek, addig azzal nincs mindenki tisztában, hogy mi-
lyen betegségek megléte esetén kell kevesebbet fizetnie.
A 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet nevezi meg

azokat a betegségeket, amelyek megléte esetén vissza-
menőlegesen is igényelhető. A lista rendkívül hosszú, de
nem árt végigolvasni!
Ezek közé tartozik például az elsőfokú inzulinbetegsé-

gekben szenvedők közül mindenki, míg a másodfokú in-
zulinbetegségekben szenvedők közül csak azok, akiknél
szövődménnyel jár együtt a betegség. Ide tartoznak bizo-
nyos daganatos betegségek, nagyon sok szívbetegség, a

vakok és gyengén látók, a hallássé-
rültek, a végtaghiányosok, valamint
a saját életvitelükben akadályozot-
tak, és a különleges betegségekben

szenvedők is.
A kedvezmény a mindenkori minimálbér 5 százaléka,

ez jelenleg mintegy 6300 forint, ennyivel csökkentheti
a betegségben szenvedő a havi adóját. A kedvezmény
visszamenőleges is igényelhető, tehát ha valaki példá-
ul 2011 január elsejével már a felsorolt betegségekben
szenvedett, akkor visszaigényelheti.
A jogosultsághoz orvosi igazolás szükséges.
A listát a munkáltatóknak is érdemes átnézni, ők

ugyanis nagy összegű szociális hozzájárulási adókedvez-
ményt kapnak egészségkárosodott munkavállaló foglal-
koztatásakor, nem kell pótlólagos járulékot fizetniük a
bér felett, egészen a minimálbér kétszereséig.
Szintén jelentős kedvezményt kap aki megváltozott

munkaképességű munkavállalót alkalmaz. (k.j.)

aki beTeg, annak kevesebbeT kell FizeTni

Sokaknak jár kedvezmény

bőven van védőolTás!

Influenza-körkép
Továbbra is sok az influenzás beteg,
nincs ez másként Gödöllőn sem, a
szakemberek úgy vélik, a járványnak
a félidején vagyunk túl, s még min-
dig érdemes élni a védőoltással.
Az elmúlt hetekben városunkban

is sokakat döntött le lábukról az
influenza.Talán jó hírnek tekinthető,
hogy az Országos Epidemiológiai

Központ tájékoztatója szerint Pest
megyében az egy héttel korábbihoz
képest csökkent az orvoshoz fordu-
lók száma. Az OEK legutóbbi heti
jelentése szerint az 5. naptári héten
összesen mintegy 92 ezer ember for-
dult influenzaszerű tünetekkel orvos-
hoz. A kormegoszlás nem változott
lényegesen az előző heti adatokhoz
képest: az influenzaszerű megbete-
gedések gyakorisága a 3-5 évesek és
a 6-14 évesek között volt a legmaga-
sabb, majd a sorban őket követték a
15 és 34 év közöttiek.
A csökkenő betegszám azonban

nem jelenti a járvány végét, a szak-
emberek változatlanul a védőoltás

mellett érvelnek, amit sokan ingye-
nesen vehetnek igényben. Felhívják
a figyelmet arra, hogy bár az idősek
körében ritkább a megbetegedés, vi-
szont súlyosabb szövődmények le-
hetnek, ezért is hangsúlyozzák, élje-
nek az ingyenes oltás lehetőségével.
Oltóanyag van bőven, az influenza
ellen országosan rendelkezésre álló

1,3 millió adag térítésmentes vakci-
na 51,1 százalékát, 619.820 adagot
használták fel január 8-ig.
A járvány miatt változatlanul lá-

togatási tilalom van a hatvani Albert
Schweitzer kórház Rendelőintézet-
ben az intézmény teljes területén,
a váci Jávorszky Ödön Kórház va-
lamennyi osztályán és a kistarcsai
Flór Ferenc Kórházban a szülé-
szet-nőgyógyászaton, a csecsemő és
gyermekosztályon, az intenzív osztá-
lyon, az onkológiai osztályon, a kar-
diológián, a sebészeten, valamint a
gasztroenterológiai és a neurológiai
osztályos őrzőkben.

(bd)

Városunkban is sokakat érint az a
határidő, ami február 15-én éjfélkor
jár le: az általános iskolások eddig
jelentkezhetnek a nappali tagozatos
középiskolákba, a középfokú okta-
tási intézményekbe járók pedig az
egyetemek és a főiskolák szeptem-
beri felsőoktatási képzéseire.

Az általános iskolások részére
szervezett központi felvételi már le-
zajlott, ők már izgulhatnak, behív-
ják-e őket szóbelizni, valamint, hogy
bejutnak-e az általuk vágyott intéz-
ménybe.
A középiskolásoknak azonban

még bőven van mire odafigyelni.
Nem árt tisztában lenni azzal, hogy
idéntől megváltoznak az érettségi
feltételei is. Mind a kötelező, mind
a választható tantárgyak tekintetében
módosulnak a követelmények.
Az idegen nyelvi érettségit egy-

ségesítették. A vizsga leginkább a
korábbi angol nyelvi érettségihez
hasonlít majd leginkább. Az angol és

a német nyelvi érettségin a korábbi
levelek helyett most egy blogbejegy-
zést kell írni, ami közelebb áll a diá-
kokhoz.
A történelem érettségin változnak

a ponthatárok, s a tantárgyak több-
ségénél kicsit megnövekszik az írás-
beli jelentősége. Az Oktatási Hivatal

tájékoztatása szerint a matematiká-
ból az emelt szinten vizsgázóknál is
lesz eltérés a korábbiakhoz képest,
magyarból pedig a szövegértési fela-
dat témaköre változik meg. Ez utób-
bi korábban egy szépirodalmi műhöz
kötődött, az új rendszer szerint azon-
ban egy köznapi íráshoz kapcsolódik
majd. Hogy ez pontosan mit takar,
azt még a tanárok sem tudják.
Különösen nehéz helyzetben van-

nak a szakgimnáziumok végzős di-
ákjai, ők ugyanis sok esetben meg-
határozhatatlan témakörű tárgyakból
érettségiznek majd, még a tanárok is
csak sejtik, miből kell(ene ) felkészí-
teniük a tanulókat. (ny.f.)

Képünk illusztráció
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Tisztelt Ügyvéd Úr!
24 lakásos társasházunkban csak a föld-
szinti 6 lakásnak nincs erkélye. Több évvel 
ezelőtt az erkélyek alját javíttatni kellett, ami-
nek elég magas volt a költsége, mivel állvá-
nyozás is szükséges volt. Az erkély nélküli 
lakások tulajdonosai a következő közgyűlé-
sen javasolták, hogy az erkélyeket ne a kö-
zös költségből javíttassuk, hanem a tulajdo-
nosok költségén javíttassuk meg. A 2/3-os 
lakótöbbség a javaslatot elfogadta. Sajnos 
az elmúlt évben több erkély aljáról elkezdett 
hullani a vakolat és betondarabok is. Írásban 
kértem az érintett tulajdonosokat a hiba ki-
javítására, egyben leírtam azt is, hogy a to-
vábbi károk a tulajdonost terhelik, de  nem 
történt semmi. Kérdésem a következő: mi a 
teendő, lehet-e a tulajdonost kötelezni hatá-
ridő megjelölésével a javíttatásra? Amennyi-
ben ennek nem tesz eleget, mit lehet tenni?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 
A társasházakról szóló törvény alapján a tu-
lajdonostárs köteles – többek között – fenn-

tartani a külön tulajdonában álló lakást. A 
lakás fenntartási kötelezettségébe tartozik 
a szükséges karbantartások és javítások el-
végzése és az ezzel kapcsolatos költségek 
viselése is. Amennyiben a tulajdonostárs a 
fenntartási kötelezettségét elmulasztja, és 
ennek következtében baleset vagy károso-
dás veszélye fenyeget, abban az esetén a 
veszélyeztetett kérheti a bíróságtól, hogy 
azt, aki a veszélyt előidézte, az eset körülmé-
nyeihez képest kötelezze a kár megelőzésé-
hez szükséges intézkedések megtételére.
Ezen túlmenően az építésügyi hatóságnak 
el kell rendelnie az építmény, építményrész 
hibáinak, hiányosságainak megszüntetését, 
különösen akkor, ha az épület hibái közvet-
len baleset- és életveszélyt okozhatnak. Eb-
ben az esetben a tulajdonost a szükséges 
beavatkozásra kötelezi a hatóság.
Jelen esetben a karbantartási kötelezett 
meghatározásához azt szükséges eldönte-
ni, hogy az adott erkélyek alsó részének ki a 
tulajdonosa, ugyanis a szükséges karban-
tartási feladat elvégzése és annak költsége 

is a tulajdonost terheli. Ennek eldöntése a 
társasházakról szóló törvény és az alapító 
okirat rendelkezései alapján lehetséges. Itt 
kell megemlíteni, hogy valamennyi hasonló 
helyzetben a tulajdoni viszonyok és az eset-
leges egyéb megállapodások alapján lehet-
séges eldönteni ezt a kérdést.
Önmagában a tulajdonos meghatározásá-
hoz nem elegendő az a tény, hogy az alapító 
okirat szerint az erkélyek külön tulajdonban 
vannak. Példaként gondoljunk csak arra, 
hogy a födémszerkezetek is a közös tulaj-
don körébe tartoznak annak ellenére, hogy 
a lakásoknak a padlóburkolatai alatt helyez-
kednek el. Itt érdemes rögzíteni azt is, hogy a 
tulajdonviszonyok – és a karbantartási fele-
datok kötelezetteinek - meghatározása nem 
lehetséges közgyűlési határozattal.
A vonatkozó szabályozás szerint, a fenntar-
tási kötelezettség szabályait a tulajdonosok 
megállapodásukban a törvényi előírásoktól 
eltérő módon is rendezhetik. Ennek meg-
határozása - a kisebbségi jogok biztosítása 
mellett - a társasház szervezeti-, működési 
szabályzatában lehetséges. 

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

vaczi.arpad@gmail.com

Karbantartási kötelezettség teljesítésének kötelezettje

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

Február 11-én Fodor László és 
Szitha Miklós, a Gödöllői Frédéric 
Chopin Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárai vezették az zeneiskola 
immáron 17. alkalommal megrende-
zett farsangi műsorát, aminek a Mű-
vészetek Háza színházterme adott 
otthont. A zenés, táncos, bohózatok-
kal tarkított, kétszer előadott mű-
sorban elsősorban az iskola tanárai 
szórakoztatták a közönséget, és érté-
kes tombolanyeremények is gazdára 
találtak.
A vendégeket érkezéskor a föld-
szinten szalonzenekar várta, majd 

az előadás szünetében farsangi 
fánkkal kedveskedtek a szerve-
zők, illetve a földszinten mold-
vai csángó táncházzal frissítet-
ték fel azokat a nézőket, akik 
esetleg elgémberedtek volna a 
színházteremben.                  (ta)

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

További információ: www.godolloi-civilek.hu

Zeneiskolai farsang

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület – közgyűlés
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José Rodrigues Dos Santos 
portugál bestseller szerző re-
gényei számos országban az 
eladási listák előkelő helyein 
szerepelnek. Eddig hét lebi-
lincselően izgalmas kötete je-
lent meg magyarul és az évek 
során nálunk is komoly rajon-
gótáborra tett szert. Ezúttal a 
korábbiaktól kissé eltérő, de 
nem kevésbé tartalmas könyv-
vel, pontosabban egy történel-
mi trilógiával lepi meg az olva-
sókat.

A lótusz virágai c. műben négy em-
ber (két férfi és két nő) események-
ben bővelkedő, rendhagyó sorsát kö-
vethetjük nyomon. 
A történet a XX. század elején kez-
dődik, s egy változó, forrongó vi-
lágba enged bepillantást: Európától 
Ázsiáig új, félelmetes diktatúrák 
vannak kialakulóban, rendszerek 

dőlnek meg, háborúk zajlanak. A 
Mozambikban kezdődő regény kü-
lönleges földrészeken átívelő uta-
zásra ad lehetőséget.  Portugáliába, 
Oroszországba, Japánba és Kínába 
kalauzol el minket, ahol a trilógia 
első részében hőseink még kisgyer-
mekként figyelik a körülöttük zajló 
eseményeket, próbálják megérteni 

világukat, helytállni, ahogy azt a ha-
gyományok és a család elvárja vagy 
inkább megköveteli. A történelem 
azonban kíméletlenül beavatkozik az 
életükbe és végérvényesen kiszakít-
ja őket megszokott környezetükből. 
Négy ország, négy család, négy sors. 
Megfér-e egymás mellett a modern 
gondolkodásmód és a hagyomány? 
Hogyan képesek helytállni a kemé-
nyen, kötelességtudatra nevelt fia-
talok, amikor sziklaszilárdnak hitt 
világukban minden megváltozik? Mi 
vezeti őket? 

Különleges utazást kínál a könyv, 
vissza a múlt század elejére, kalan-
dozást távoli országok, eltérő kul-
túrák, a messzi múltban gyökerező 
hagyományok világába, ahol tanúi 
lehetünk különböző nézetek ösz-
szecsapásának. Portugália, Japán, 
Kína, a Szovjetunió mindennapjaiba 
pillanthatunk be, ahol a XXI. század 
embere számára érthetetlen élethely-
zetek tárulnak elénk.
(José Rodrigues Dos Santos: A lótusz 
virágai)     kj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Változások kora

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az est másik fellépője az 1986 óta 
működő hét tagú Camerata a-cappe-
la kórus volt, akik a világ legjobbjai 
közé tartoznak ebben az énekművé-
szeti formában. Repertoárjuk jelen-
tős része a szláv népzenei alapokra 
épül de megszólaltatnak klasszikus 

zenei darabokat, jazz és ortodox 
zenét is. Az esten, két ütősre kom-
ponált humoros Liszt fantáziát is 
hallhatott a nagyérdemű és a sámlis 
tánc is nagy tapsot kapott. 

Az előadás kezdetén Gémesi 
György polgármester köszöntő-
jében megemlékezett arról, hogy 
2009. május 14-én a gödöllői kas-
télyban írták alá a Magyar és a 
Belarusz Köztársaság kormányai 
közötti oktatási, tudományos és 

kulturális egyez-
ményt. Köszö-
netet mondva 
azért, hogy a 
művészek el-
hozták hazájuk 
táncait és dalait 
a magyar kultúra 
egyik fellegvá-
rába, emlékez-
tetett rá, hogy 

az idén is jelentős szerepet játszik 
Gödöllő programjaiban a kastély. A 
2017-es tematikus év apropója Er-
zsébet királyné születésének 180. 
és a koronázás 150. évfordulója; 
az eseménysor csúcspontja a júni-
us 10-12-i zajló koronázási hétvége 
lesz.  Ezúttal is elmondta, hogy a 
képviselő-testület úgy döntött, Gö-
döllő önkormányzata megpályázza 
a 2023-as év Európa Kulturális Fő-
városa címet, valamint a Művésze-
tek Háza után idén a Várkapitányi 

Lak újul meg a kastély tőszomszéd-
ságában és válik a város újabb kul-
turális színterévé.  
Belarusz vendégeink a következő 
nap a pesti Vigadóban adták elő 
műsorukat.     lt

Öt gitárzenekar tagjai csapnak a hú-
rok közé február 25-én  a Művésze-
tek Házában az Arpeggio Gitárzene-
kar által szervezett mini fesztiválon. 
Az egynapos rendezvényen két olyan 
együttes is fellép, akit első alkalom-
mal hallhat a gödöllői közönség. 
A mini fesztivál már korábban is 
nagy sikert aratott, hiszen a rendez-
vény egyaránt lehetőséget ad a közös 
muzsikálásra, a tapasztalatcserére 
valamint a közönség szórakoztatá-
sára. Így lesz ez most is, amikor a 
házigazda Arpeggio mellett a váro-
sunkban már jól ismert, szentendrei 

és pomázi zenészekből álló 
Dunakanyar Gitáregyüttes, 
és a főváros XVI. kerületé-
ből érkező Tremoló Gitárze-
nekar mellett bemutatkozik a Fóti 
Zeneiskola Marcato Gitárzenekara, 
valamint az Újpesti Ifjúsági Gitárze-
nekar. 
Mint azt Kósáné Szabó Beáta, az 
Arpeggio vezetője lapunknak el-
mondta, valamennyi együttes a gö-
döllői zenekarhoz hasonló stílust 
képvisel, repertoárjukon a tradicio-
nális gitármuzsika mellett a filmze-
nék és a klasszikus feldolgozások 

szerepelnek. A fesztivál műsorát is 
ez jellemzi majd. A rendezvény után 
nem sok ideje marad pihenni gitáro-
sainknak, az Arpeggio ugyanis idén 
ünnepli fennállásának 25. évforduló-
ját, amelyet április 8-án nagyszabású 
koncerttel  ünnepelnek meg,  jubile-
umi hangverseny helyszíne szintén 
a Művészetek Háza lesz, ahol az 
elmúlt negyedszázad legnépszerűbb 
dallamai csendülnek majd fel.       bj

Március 24-26. között ismét 
városunk ad otthont a VIII. 
Országos Népzenei verseny 
döntőjének. 

A rangos esemény ez alkalommal 
is a Frédéric Chopin Zenei AMI 
rendezésében történik majd. 
A megmérettetés válogatója a múlt 
héten zajlott le, a Chopin zeneisko-
lából három énekegyüttes és három 
szóló produkció jutott a döntőbe.
Február 9-én Budakalászon rendez-
ték meg a VIII. Országos Népzenei 
Verseny területi válogatóját, ame-
lyen Pest és Nógrád megyéből négy 
korcsoportban több, mint nyolcvan 

produkció lépett a zsűri 
elé. A Chopin zeneis-
kola kilenc énekes és 

kilenc hangszeres produkcióval in-
dult, amelyek közül az énekes kate-
góriában Benedek Krisztina tanít-
ványai közül a Cilibri, a Cipóriska 
és a Cibri énekegyüttes, valamint 
Volter Domonkos (szólóének) ju-
tottak tovább. 
A hangszeres versenyzők közül 
Pertis Szabolcs tanítványa, Kolo- 
zsi Emma (furulya) és Albertné 
Joób Emese növendéke, Major 
Krisztina (koboz) mutatkozhat be 
a döntőben. 
A március utolsó hétvégéjén meg-
rendezésre kerülő megmérettetésen 
őket is hallhatjuk majd a több mint 
110 produkció között.                  bj

vIII. országos népzeneI verseny

Gödöllőiek a döntőben

ének, zene, tánc

BelArusz est

Mini fesztivál régi és új zenészekkel
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MűhelyMunkák a GIM-házban

Közösségépítő, boldogító művészet

eGy csörszös délután a városI könyvtárban

Egy 1260 kilométeres rejtély nyomában

Gödöllő Is tIszteleG

Kodály-emlékév
(folytatás az 1. oldalról)

Katona Szabó Erzsébet kiemelte:
Körösfőiék a boldogító művészetről
beszéltek, s az elmúlt évek tapasz-
talatai azt igazol-
ják, a tanfolyamok
résztvevői már
megtapasztal ták
ezt. Ezt mutatja a
foglalkozások fel-
hőtlen, vidám han-
gulata. Mint mond-
ta, a GIM-házban
folyó munka olyan
közösségépítő erő-
vel bír, ami szük-
ségessé teszi a bő-
vítést.
A február 11-én

megnyílt, Kecskés József által ren-
dezett tárlaton Anti Szabó János
(rajz), Farkasvölgyi Éva (gobelin),
Hidasi Zsófi (textil), F. Orosz Sára
(kerámia), és Incze Mózes (festé-
szet) tanítványainak munkáit láthat-

ja a nagyközönség. A tanfolyamok
vezetőit külön köszöntötte Katona
Szabó Erzsébet, aki megemlékezett a
gobelin- és szőnyegszövés tanfolya-

mot egykor elindító Remsey Flóráról
is, valamint bemutatta Posztobányi
Pétert, aki az idei évtől Incze Mó-
zest váltja a festészet-rajz tanfolyam
élén. Mindezek mellett kiemelten
szólt a textil-rajz tanfolyamot vezető

Hidasi Zsófiról, aki Remsey Flóránál
és Farkasvölgyi Évánál kezdett el
rajzot tanulni, s részben az ő felké-
szítésükkel jutott be az iparművésze-

ti egyetemre, a MOMÉ-ra.
Ma már tanítani jár vissza
a GIM-házba, s növendé-
kei közül többen is sikeres
felvételit tettek művészeti
egyetemekre.
Az idei esztendő első

kiállításmegnyitója kivá-
ló alkalom volt egy régen
várt bejelentésre is: mivel
már évek óta folyamatosan
nagy rá az igény, a nyáron
művésztelepet nyitnak a
GIM-ben, ahol épp úgy
együtt dolgozhatnak majd

a művészek, ahogy a múlt század
elején.
A Műhelymunkák című kiállítást

március 31-ig tekinthetik meg az ér-
deklődők.

(k.j.)

Kodály Zoltán zeneszerző, népzene-
kutató, zenepedagógus születésének
125. és halálának 40. évfordulójá-
ra emlékezünk az idén. A jubileumi
év védnöke Kodály Zoltán özvegye,
Péczely Sarolta. A programsorozat
keretében országszerte emlékhang-
versenyeket, kiállításokat, konferen-
ciákat rendeznek, lemezeket jelentet-
nek meg. Kodály Zoltán életműve áll
az idén a Budapesti Tavaszi Feszti-
vál középpontjában is. Városunkban

a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és
a Fréderic Chopin Zenei AMI is ren-
dezvényekkel tiszteleg.
Az eseménysorozat keretében a

Magyar Rádió folytatja a már meg-
kezdett Kodály CD-sorozatot, s egy-
ben Kodály-honlapot is indít, amely-
ről zenei részleteket is le lehet tölteni.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál nyi-
tónapján, március 16-án a Nemzeti
Filharmonikusok Kodály-hangver-
senyén a Budavári Te Deum mellett
20 magyar népdal hangzik el Kocsis
Zoltán átiratában, ami ebben a válto-
zatban ősbemutatónak számít. A Bu-
dafoki Dohnányi Zenekar a Székely-
fonót, a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekara a Háry Jánost szólaltatja
meg. A Magyar Tudományos Aka-

démia zenetudományi kutatóintézete
emlékkiállítást rendez a budai Vár-
ban. De nem csak hazánkban, külföl-
dön – többek között Németországban
és azAmerikai Egyesült Államokban
is koncertekkel emlékeznek meg Ko-
dály Zoltánról.
Városunkban is több esemény zaj-

lik majd az évforduló jegyében. A
Fréderic Chopin Zenei AMI a tervek
szerint a korábbi évek hagyományait
folytatva, vetélkedőt szervez, amely-

nek során a diákok átfogó képet kap-
hatnak Kodály életművéről.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar

három hazai és egy külhoni koncert-
jén tiszteleg az év második felében.
Beregszászon egy jótékonysági

koncert keretében csendülnek fel
művei és zenei gyűjtései, novem-
berben a Művészetek Házában és
Aszódon ifjúsági koncert keretében
a Háry Jánossal ismerkedhet meg a
közönség.
Amegemlékezés méltó módja lesz

az Adventi koncert, amelyen a Buda-
vári te Deum csendül fel a Nyíregy-
házi Cantemus Vegyeskar, Miksch
Adrienn, Schöck Atala, Balczó Pé-
ter és Cser Krisztián közreműködé-
sével. (db)

Másfél évezredes múltba vezet a
Csörsz-árok Mente Egyesület prog-
ramja, amire a városi könyvtárba
várják az érdeklődőket február 23-
án, 17 órakor. A Kárpát-medence
legnagyobb emberkéz alkotta ókori
földművének vonala – összekötve a
Dunát a Tiszával – pár kilométerre
húzódik az esemény helyszínétől,
ezért igazán magunkénak érezhetjük
a civil szervezet törekvését a máig
megfejtetlen célú, 1260 kilométer
hosszú árok titkainak feltárására, ter-
mészeti és kulturális értékeinek nép-
szerűsítésére.
Évek kitartó törekvése nem ma-

radt visszhangtalan. Ezt mutatja a
Csörsz-árok nyomában című prog-
ram, az „egy Csörszös-délután”, ami
festmény- és makettkiállítást, drama-
tikus előadást, felolvasó színházat és
könyvbemutatót foglal magába. A
Petőfi iskola 4.b osztályának dráma
csoportja ugyanisKovács Éva tanár-
nő rendezésében adja elő a „Csörsz

király álmai” című játékot. A Gödöl-
lői Fiatal Művészek Egyesületének
tagjai pedig Csörsz és Délibáb mon-
dáját elevenítik meg dr. Horváth
Zoltán vezetésével.
Mindezen túl bemutatják a 2016-

ban megjelent első Csörsz-mondák
gyűjteményes kötet második, bőví-
tett kiadását és az újonnan megjelenő
Csörsz-árok tanulmányok című több
mint 250 oldalas kiadványt, amiben
először adnak lehetőséget az uralko-
dó régészeti álláspont mellett más

szakvélemények bemutatására is.
A Csörsz-árok összeköti a múltat,

a jelent és a jövőt, a régi embert a
maiakkal és az utódokkal, az élőket
és az elhunytakat, az időseket a fia-
talokkal, összeköt tájakat, városokat,
falvakat, házakat, gyakran valóban
országútként, főútként. Összeköt
minket a határon túli magyarokkal
és összeköt három országot, vallja
Harkányiné dr. Székely Zsuzsan-
na, a Szent István Egyetem Vízgaz-
dálkodási tanszékének docense, az
egyesület vezetője.
A szakemberek a térinformatika

eszközeivel a Csörsz-árok minden
fellelhető adatát rendszerbe gyűjtik,
amivel reményeik szerint új lendüle-
tet kaphat a kutatás és megvédhetik
a még látható szakaszokat és sikerül
az árkot ex lege (a törvény erejénél
fogva) védettségi kategóriából vi-
lágörökségi szintre emelni.

(l.t.)

Amikor néhány évvel ezelőtt elké-
szültek az első gödöllői bögrék, már
sejteni lehetett, hogy nagy népsze-
rűségre tesznek szert a zok
körében, akik va-
lamilyen, a város

nevével ellátott emléket szeretnének
magukénak tudni. A kollekció most
új darabbal bővült – méghozzá köz-
kívánatra. A város cicája, Frau Bür-
germeisterin von Gödöllő ugyanis
úgy belopta magát az emberek szí-
vébe, hogy alig egy hónappal azután,
hogy „bemutatkozott”, máris többen
jelezték, őt szeretnék viszontlátni a
bögréken. Nos, az első darabokhoz

már hozzá is juthatnak
a Múzeumi Boltban.

(ny.f.)

Február 14. Szent Bálint napja. A
nyugatról érkező új szokás szerint
ez a „szerelmesek napja”, ami szin-
tén Szent Bálintnak köszönhető, ő
ugyanis többek között a jegyesek vé-
dőszentje, ugyanis szintén ő a párt-
fogója a fiatal házasoknak, az epi-
lepsziásoknak és a hasfájósoknak is.
Tudni kell azonban, hogy nem egy,
hanem két azonos nevű személyről
van szó.
Mindketten a III. században lettek

vértanúk. Az egyik római pap volt, a
másik a Rómához közeli Terni város

püspöke. Feltehetőleg az előbbi,
a 269. február 14-én kivégzett ró-
mai pap lett a szerelmesek védő-

szentje. A III. századból, II. Claudius
császár korából három Valentinus
nevű keresztény mártír is ismert: egy
pap Rómában, egy püspök Interam-
nában (a mai Terni Róma közelében)
és egy harmadik vértanú Africa pro-
vinciában.
A Valentinus név, amely az „erős-

nek lenni” jelentésű latin valens szó-
ra utal, nagyon népszerű volt a késő
antik korban. A II. világháború után
Németországban elterjedt, hogy a
szerelmesek virággal köszöntik egy-
mást „Valentinkor”. (k.j.)

ÚJ GÖDÖLLŐ-BÖGRE!

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

A kutyatartás számos köte-
lezettséggel jár. Ezek közül 
a két leginkább számon kér-
hető a veszettség elleni oltás 
és a transzponderrel, közis-
mertebb nevén csippel törté-
nő megjelölés. Az állattartó 
mindkettőről saját költségén 
köteles gondoskodni. 

Minden ebet először a három hóna-
pos kor elérését követően 30 napon 
belül, majd az első oltást követően 
6 hónapon belül, és ezt követően 
évente be kell oltatni. Az ebtartó-
nak az oltás igazolására szolgáló 
oltási könyvet meg kell őrizni, a 
hatóság felszólítására be kell mu-
tatni. Amennyiben a kutya új tulaj-
donoshoz kerül, az oltási könyvet 
át kell adni.
Azt azonban kevesen tartják szá-
mon, hogy közterületen az ebre 
felügyelő személynek az oltási 
könyvet magánál kell tartani az 
oltás érvényességének bizonyítása 
céljából. Ezt a 164/2008. (XII. 20.) 
FVM rendelet írja elő. Bár sokan 
úgy vélik, hogy a kötelező chipe-
lés miatt ennek nincs jelentősége, a 
rendelet jelenleg is hatályos!
 Az oltási könyv elvesztése vagy 

megrongálódása esetén az oltást 
végző állatorvostól 8 napon belül 
kell kérni a pótlását. 
A veszettséggel kapcsolatos szabá-
lyok betartását a járási főállatorvos 

(Gödöllői Járási Hivatal) ellenőrzi, 
és jogsértés esetén egyebek mellett 
bírságot szabhat ki. 
Mint már említettük, veszettség 
ellen csak elektronikus transz-
ponderrel, közismertebben nevén 
chippel megjelölt eb oltható. A 
chippel megjelölt ebek adatait az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, 
országos elektronikus adatbázisban 

tatja nyilván. A chippet az állator-
vos helyezi el az állat testében. Ez 
tartalmazza az ebnek és a tulajdo-
nosnak az álltavédelmi törvény ál-
tal meghatározott adatait, amiket az 
eb tulajdonosa és tartója köteles a 
regisztrációt végző állatorvos ren-
delkezésére bocsátani.
Az eb tartójának megváltozása 

esetén az új tartó az adatváltozást 
8 napon belül köteles az állatorvos-
sal az adatbázisban regisztráltatni. 
Szintén 8 nap áll rendelkezésére az 
állat elpusztulásának bejelentésére. 
 A négy hónaposnál idősebb chip-
pel nem jelölt ebről a jegyző és az 
állatorvos köteles jelentést tenni a 
járási állat-egészségügyi hatóság-
nak.     jk

Állati jogok (V. rész): 
Ami minden esetben kötelező

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Február 18-án szombaton 

de. 10-12 óráig

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László állatorvos

Tel.: 06/20-981-31-00

Hazánk teljes területére elrendelte a 
baromfik zártan tartását Bognár La-
jos országos főállatorvos. 
Már 11 megyében és Budapesten 
összesen 83 vadmadárban mutatta 
ki a NÉBIH laboratóriuma a madá-
rinfluenza vírusát, valamint, hogy – 
vadmadártól eredő fertőződés miatt 
– Győr-Moson-Sopron és Veszprém 
megyében is megjelent a betegség. 
Az előírás célja, hogy tovább csök-
kenjen az állományok vadon élő 
madarakkal történő érintkezésének 
lehetősége. 

A határozat előírja, hogy az ország 
területén vala-
mennyi baromfit 
csak zártan lehet 
tartani. Ameny-
nyiben ez nem 
megoldható, a 
kifutót megfe-
lelő erősségű 
madárhálóval 
kell védeni. A 
madárhálóval 
lefedett rész-
nek, amelyre a 

baromfi kiengedhető, legalább az 
állattartó épület alapterületével meg-
egyező nagyságúnak kell lennie.

Magyarországon is megjelent a nyu-
lak vérzéses megbetegedés 2. típusa. 
A betegség mind kis- és nagylétszá-
mú és kedvtelésből tartott nyúlállo-
mányban előfordul. A betegség beje-
lentési kötelezettség alá tartozik.
A vírus házi- és vad üregi nyulakat 
fertőz. Az elhullások a fertőzöttséget 
követően 2-6 nap alatt alakulnak ki. 
Az RHD2 vírust az állatok testnev-
deikkel ürítik, ami a környezetben 
nagyon ellenálló, több hónapot is 
kibír. A védekezés fő eleme az állo-

mány zártan tartása. Fontos a hygié-
niás szabályok betartása, mivel a ví-
rus ruhaszövetben, cipőtalpon több 

hónapig is fertőzőképes marad. A 
védekezés második eleme a vakcina. 
Tudni kell, hogy az RHD1 semmi-
nemű védelmet nem nyújt, csak az 
RHD2 (Eravac 40 adagos vakcina).

 

Országszerte zártan kell tartani a baromfit

Nyúlveszély – vérzéses megbetegedés

A leghAtékonyAbb növényi Antidepresszáns 

Az orbáncfű
Annyi stressz ér bennün-
ket nap mint nap, hogy nem 
csoda, ha úgy érezzük, fel 
tudnánk robbanni ideges-
ségünkben. Gyógyszer he-
lyett azonban sokkal jobb 
választás az orbáncfű, a leg-
hatékonyabb növényi antide-
presszáns. Nyugtató hatása 
mellett sok más jótékony tu-
lajdonsága van.

A közönséges orbáncfű az orbánc-
fűfélék családjába tartozó növény-
nemzetség, ami kb. 490 fajt foglal 
magába. Magyarországon 8 fajuk 
található meg.
A közönséges orbáncfüvet – amit 

Szent János füveként is 
ismernek - már az an-
tikvitás óta használják 
a gyógyászatban. Anti- 
depresszáns, közérzet-
javító, enyhe nyugtató, 
valamint álmatlanság 
elleni hatásai miatt a 
középkorban hatékony 
„ördögűzőnek” tartották. 
Nem véletlenül hívják 
a leghatékonyabb növényi antide-
presszánsnak; kutatások bizonyí-
tották a pszichés és fizikai-egész-
ségi állapotra tett jótékony hatását.
Aki szívesen tesztelné, mit tud az 
orbáncfű, annak azt ajánljuk, vá-
lassza a belőle készült teát, amit 
számos orvos is felír a hangulat 
javítására, stresszoldásra, nyugta-
tónak. Napi egy csészét érdemes 
meginni a leforrázott orbáncfűből 
készült orvosságból, leginkább 
az esti órákban. Arra vigyázzunk, 
hogy mindössze 6 hétig lehet fo-
lyamatosan fogyasztani, utána 
legalább ennyi ideig szünetet kell 
tartani.

Erősíti az immunrendszert
Az orbáncfű nem csak a depresszi-
ós tüneteken segít. Kiváló immu-
nerősítő hírében is áll, éppen ezért 

része például az AIDS-es betegek 
terápiájának; a vírus ugyanis az im-
munrendszer sejtjeit támadja meg.
Vírus-és baktériumölő
Immunerősítő hatása mellett ví-
rus-és baktériumölő tulajdonsággal 
bír. Nemcsak a mindennapi fertő-
zések ellen véd, hanem a HIV ví-
rusnál, a herpeszvírusnál, illetve a 
hepatitisz B és C vírusnál is alkal-
mazható.

Javítja az emésztést
Az orbáncfű az egyik legjobb 
emésztésjavító, emellett savcsök-
kentő és görcsoldó is. Akkor a 
legjobb alkalmazni, ha valakinek 
az idegesség a gyomrára megy, és 

nincs rendben az emésztése. Gyo-
morégés, gyomorfekély ellen is 
remek, segíti a máj és az epe mű-
ködését.

Gyógyítja a bőrgyulladást, a se-
beket
Bőrgyulladások, nehezen kezelhető 
sebek gyógyítására is használják az 
orbáncfüvet. A népi gyógyászat-
ban például furunkulózis és egyéb 
gennyesedések, felületi-külső vér-
zések esetén alkalmazták.

Enyhíti a reuma tüneteit
A köszvény és a reuma kellemet-
len, fájdalmas tüneteit is csillapítja. 
Ilyen esetben nem tea formájában 
kell bevinni a szervezetbe, hanem 
borogatással kell kezelni az adott 
területet.                             
             femcafe.hu



8 Gödöllői SzolGálat Sport 2017. február 14.

Ha kíváncsi vagy milyen is ez a 
harcművészet, várunk szeretet-
tel kezdő csoportunkba a gödöl-

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

lehet jelentkezni a 06-20/530-
49-57-es telefonszámon.

Nem termett sok babér a 
Penta-Gödöllő RC csapatá-
nak a Fatum-Nyíregyháza 
elleni idegenbeli bajnoki 
mérkőzésen, miután a házi-
gazdák roppant sima mecs-
csen verték meg a mieinket 
3:0-ra.

Már az első szettben kiderült, 
hogy ezúttal egy kiránduló cso-
port benyomását keltik a mieink, 
miután 25-13-ra abszolválták a 
házigazdák ezt a játékot. A foly-
tatásban észhez tértek Borkovits 
Zoltán tanítványai, de ez is csak 
egy szorosabb és egy közepesen 

szoros játékra, ezáltal egy sima 
3:0-s vereségre volt elegendő a 
szabolcsi megyeszékhelyen.
A vereséggel világossá vált, ami 
eddig is borítékolható volt, mi-
szerint a jelenleg 20 pontos Pen-
ta-GRC a hetedik helyen végez 
az alapszakaszban és az egyenes 
kieséses szakaszban a második 
helyen végző csapattal meccsel 
majd a negyeddöntőben. Jelen ál-
lás szerint ez a Nyíregyháza vagy 
a Vasas lesz.
NB I. alapszakasz, 15. forduló
Fatum-Nyíregyháza – Penta-Gö-
döllői RC 3:0 (13, 20, 15)                
                                          -tt-

Röplabda – betonbiztos hetedik helyen a penta-GRC

Nem termett babér Nyíregyházán

Az elmúlt hétvégén a Fogya-
tékkal Élők Országos Szövet-
sége (FODISZ) Debrecenben 
rendezte meg az országos 
úszó versenyt, ahol a gödöllői 
Montágh iskola tanulói össze-
sen hét érmet szereztek.

Az országos úszó versenyen 197 ver-
senyző állt fel a dobogókőre és ösz-
szesen 46 futamot bonyolítottak le a 

különböző kategóriában. A gödöllői 
diákok közül 50 méter gyorsúszás-
ban Rózsa Norbert aranyérmet 
szerzett, Nagy Barnabás második 
helynek örülhetett, míg Pozsonyi 
Márk és Konkoly Áron a dobogó 

harmadik fokára állhatott fel saját 
korcsoportjában. Ugyan ezen a távon 
és úszásnemben Rézműves József 
az 5., Kiss Bence a 7., míg Bankó 
György a 9. helyen ért célba korcso-
portjában.
Az 50 méter mellúszásban is szüle-
tett három gödöllői érem. Itt Nagy 
Barnabás lett első, Rózsa Norbert 
második, míg Konkoly Áron a har-
madik legjobbként csapott a célba. 

Az érmesek mellett Pozsonyi Márk 
és Bankó György a hatodik, míg Kiss 
Bence a 7. helyen végzett.
Felkészítő tanárok: Hegyiné Kugler 
Beatrix, és Hajdú Tiborné.             
    -li-

Úszás – Fodisz oRszáGos veRseny, debReCen

Hét gödöllői úszóérem

Kettős vereséggel zárták a Gö-
döllői Sakkbarátok csapatai az 
elmúlt fordulókat. A GSBE első 
csapata a két éve még NB I-es Szi-
getszentmiklós, míg a második 
formáció az aranyra törő Sziget-
szentmárton vendégeként kapott 
ki négy pontos különbséggel.

 Az NB II-ben szereplő első csapat a 10. 
helyen, míg a Pest megyei I/A osztályban 
vitézkedő GSBE kettő jelenleg az ötödik.
NB II Erkel csoport, 8. forduló
Szigetszentmiklós – GSBE 8-4
Pest megye I/A osztály, 5. forduló
Szigetszentmárton – GSBE II. 4,5-0,5    
                   -vb-

sakk – néGypontos veReséGek a bajnokjelöltek ellen

Nyertek a „szigetlakók”

Február 11-én és 12-én került sor 
a budapesti BOK csarnokban a 
Fedettpályás összetett országos 
atlétikai bajnokságra, ahol az el-
múlt évekhez hasonlóan kiválóan 
szerepeltek Zsivoczky Attila tanít-
ványai. 

A verseny nagyon rosszul kezdődött a 
GEAC atlétái számára, hiszen a második 
szám után a felnőtt és junior címvédő 

Renner Luca és a felnőtt tízpróba cím-
védő Kriszt Botond is fel kellett adja 
sérülés miatt a versenyt. Ennek 
ellenére jól zárult az első nap, 
mert a magasugró Kriszt Kata-
lin higgadt versenyzéssel, meg-
lepetésre ezüstérmet szerzett a 
junior ötpróbázók mezőnyében 
és ötödik lett a felnőtt összeve-
tésben. A junior hétpróbázók 
kétnapos küzdelmében pedig 

Tóth Zsombor magabiztos versenyzés-
sel, fölényesen lett országos bajnok 4686 
pontot összegyűjtve. Edzők: Zsivoczky 
Attila, Szörényi István, Deutsch Péter.

-kb-

atlétika – összetett oRszáGos bajnoksáG

Tóth Zsombor arany-, Kriszt Katalin ezüstérmes

Hatalmas megtiszteltetés érte a 
gödöllői Bárdos Istvánt (a képen 
balra), aki 2000 óta a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség elnöke. A 
Nemzetközi Postagalamb Sportszö-
vetség (FCI) január 27-ei brüsszeli 
kongresszusán a magyar sportdip-
lomatát választotta meg a világszer-
vezet elnökévé, mandátuma kettő 
évre szól majd.

Az FCI 65 ország több millió postagalam-
bászát fogja össze, versenyezteti. A tagor-
szágok között megtaláljuk Európa szinte 
valamennyi államát, de tagja többek között 
az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ar-
gentína, Kína, Japán, Thaiföld és Dél-Afrika 
is. Bárdos István mellett a belga szövetség 
elnöke kandidált a nemzetközi szervezet el-
nöki székére és a belgiumi kongresszuson 
nagy többséggel választották meg a gödöl-
lői sportvezetőt elnökké, akinek munkáját öt 
alelnök segíti majd. Bárdos István 2000 óta 
elnöke a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ségnek, amely több mint 5000 taggal bír or-

szágosan, míg 2005 óta dolgozott a nemzet-
közi szervezet alelnökeként a Sportbizottság 
munkáját irányítva.
Belgiumban rendezték egyéb iránt a 35. 
Postagalamb Olimpiát, ahol a kiállított pos-
tagalambok között is születtek szép magyar 
sikerek. Standard hím és tojó kategóriában 
két-két ezüstérmet, sportkategóriában egy 5. 
és egy 9. helyezést szereztek a magyar indu-
lók, míg 17 ország közül a magyar csapat a 
negyedik helyezést érte el.
Bárdos Istvánt kér-
tük egy nyilatkozatra 
a megválasztással és 
a leendő munkájával 
kapcsolatban: – 12 
éve vagyok sportügyi 
alelnök, így mondhat-
ni, hogy régi motoros vagyok a nemzetközi 
szövetségen belül. Elődöm, a portugál José 
Tereso (felső képen jobbra) lemondását kö-
vetően ketten kandidáltunk és 22-9 arány-
ban engem választottak meg, ami nagy 
öröm volt a számomra. 
– Ez hatalmas különbség. Egy ilyen sza-
vazás általában titkos, de lehet tudni, 
hogy kik álltak ön mellett?
– Ezt csak a nagy nemzetek támogatásával 
lehetett elérni. Azt tudom, hogy a német, a 
lengyel, a portugál szövetség is engem tá-
mogatott, de ha jól tudom akkor minden ke-
let-, közép- és a dél-európai ország is mel-
lettem állt. A nyugati országokban teljesen 
más a kultúrája a sportgalambászatnak, elég, 
ha csak annyit mondok, hogy Németország-
ban több mint 35 ezren, persze nem nyugati 

példa, de a lengyeleknél több mint ötvenez-
ren űzik ezt a sportágat. Egyébként Kelet- és 
Közép-Európából még nem volt elnök, így 
duplán nagy megtiszteltetés a kinevezésem.
– Mi lesz a fő feladata majd?
– Nyilván, amellett, hogy ez egy sportdip-
lomáciai, amolyan reprezentatív pozíció, 
természetesen lesz munka bőven. Szerve-
zési, koordinálási, fejlesztési feladatok. A 
két évre szóló a megbízatásom főbb felada-
tai közé tartozik majd a nemzetközi szintű 
fejlődés elősegítése, a kontinensekkel való 
kapcsolattartás, a sportág bővítése, a nem-
zetközi versenyek, kiállítások megszerve-
zése, lebonyolítása és természetesen az FCI 
mindennapi koordinálása. 
– Nem tudom kihagyni Gödöllőt a tör-
ténetből. Nagyon sokáig városunkban is 
rendeztek hazai kiállításokat és versenye-
ket. Most újra bizakodhatunk? 
– 1949 óta működik Gödöllőn Postaga-
lamb egyesület, ami önmagában is nagy 
hagyományokról tanúskodik, míg a 2000-
es években legalább 10 éven keresztül volt 
postagalamb kiállítás Gödöllőn, de egy idő 
után kinőttük az egyetemi sportcsarnokot, 
ami miatt el kellett vinnünk ezeket a rendez-
vényeket Gödöllőről. Bízom abban, hogy 
egyszer visszahozhatjuk ide ezt a kiállítást, 
emellett nemzetközi versenyeket is szeret-
nék magyarországra és akár Gödöllőre hoz-
ni, valamint a mindenkori nemzetközi kong-
resszusi ülések helyszíne is lehet hazánk és 
akár városunk. Gödöllőiként azt gondolom, 
hogy természetes, hogy így gondolkodjak.                
                                                   -tl-

postaGalamb spoRt – maGyaR diplomáCiai sikeR a postaGalamb spoRtban

Bárdos István a nemzetközi szövetség élén

Nem sikerült a BAZ megyei 
túra futsal csapataink szá-
mára. A MAG-Log Team CFT 
Gödöllő Kazincbarcikán, 
míg a FISE-SZIE csapata 
Miskolcon kapott ki az el-
múlt játéknapon a futsal NB 
II-ben.

Baranyai Pál együttese számára 
pokoli párharc várt a Kazincbar-
cikai Ördögök SE elleni találko-
zón, ugyanis a házigazdák rendre 
több száz néző előtt fogadják el-
lenfeleiket. Az első félidőben nem 

úgy nézett ki, hogy nem terem 
babér városunk futsalosainak, de 
a folytatásban az ördögien játszó 
Kazincbarcika leiskolázta Nagy 
Rolandékat.
Az idei első vereségét elszenvedő 
MAG-LOG Team CFT Gödöllő 
19 fordulót követően 27 ponttal a 
negyedik helyen áll csoportjában 
a tabellán.
A továbbra is pont nélkül álló, 
és ezzel Keleten sereghajtó FI-
SE-SZIE csapata az utolsó előtt 
Miskolci EAC vendége volt. Az 
egyetemi belharcból végül a há-

zigazdák jöttek ki jobban, akik 
többek között annak is köszönhe-
tik sikerüket, hogy Szabó György 
csapata mindössze négy mezőny-
játékossal tudott elutazni a talál-
kozóra. A gödöllői egyetem csa-
pata 0 ponttal az utolsó, 10. helyen 
áll a bajnoki tabellán.
NB II., Keleti-csoport, 19. for-
duló
Kazincbarcikai Ördögök SE – 
MAG-LOG Team CFT Gödöllő 
8-3 (2-1)
Gólszerzőink: Szente Tamás, 
Annus Árpád, Gruber Bálint.
Miskolci Egyetemi AFC – Főnix 
ISE-SZIE 5-3 (1-1) Gólszerző-
ink: Csajbók Árpád és 2 öngól. -lt-

Futsal – baz meGyei pontatlansáG

Kettős gödöllői vereség

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

Az NB II-es bajnokságban most hét-
végén, pontosabban február 19-én 
folytatódik a Gödöllői Kézilabda 
Club felnőtt és junior férfi csapatai 
számára a tavaszi szezon.

Bartos Gábor felnőtt együttese az ősszel 
14 pontot gyűjtött, ezzel a harmadik hely-
ről várja a folytatást. 
A Tatabánya második számú csapata vezeti 
az Északi-csoport tabelláját 17 ponttal, míg 
a Salgótarjáni Strandépítőknek 15 pontjuk 
van. A gödöllői kézisek mindjárt egy rang-

adóval kezdik az idei évet, ugyanis a Bu-
dakalász 13 egységgel negyedik helyen áll 
a tabellán.
Mácsár Gyula junior alakulata száz száza-
lékos teljesítménnyel ment el a téli pihenő-
jére, azaz a 10 lejátszott bajnoki mérkőzé-
séből mind a tízet megnyerték a gödöllői 
fiatalok. A második helyezett Rév TSC-nek 
18, míg a jelenleg harmadik helyen álló 
Csömöri SSZN Kft. csapatának 16 pontja 
van. A bajnoki rajt sétagaloppnak ígérke-
zik, ugyanis a budakalászi junioroknak 
nulla pontjuk van.                  -tt-

kézilabda – indul a szezon

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

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

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

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

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

8/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési 
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 
megállapítja, hogy a taggyűlés 
összehívása és megtartása között 
nem telt el 30 nap. A Taggyűlés 
megállapítja, hogy az ülésen vala-
mennyi részvételre jogosult jelen 
van, és egyhangúlag hozzájárul az 
ülés megtartásához.
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlé-
se megállapítja, hogy taggyűlés 
megtartható és azon érvényes ha-
tározat hozható a Ptk. 3:17.§ (5) 
alapján.

9/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési 
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 
megválasztja a 2016. május 19-i 
taggyűlésen az ülés levezető elnö-
kének L. Simon László urat, 
jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Ujvá-
ry Tamás urat, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. 
Gémesi György urat.

10/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési 
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyű-
lése az alábbi szavazati aránnyal 
elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat az alábbiak 
szerint:

1. A Társaság 2015. évi beszámo-
lójának megtárgyalása
2. Könyvvizsgáló megválasztásá-
val kapcsolatos tájékoztatás 
3. Az önkormányzat ingatlan át-
adási szándékának megtárgyalása
4. Prémium kifizetés megtárgya-
lása
5. Javadalmazási Szabályzat meg-
tárgyalása és jóváhagyása
6. A hatvani Széchenyi Zsigmond 
Vadászati Múzeum üzemeltetésé-
nek átvételével kapcsolatos tájé-
koztatás
7. Közüzemi szolgáltatások be-
szerzésének engedélyezése
8. Egyebek

11/2016 (05.19.) sz. Taggyűlési 
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlé-
se megtárgyalta a Társaság 2015. 
évi beszámolóját, közhasznúsági 
mellékletét és a kapcsolódó doku-
mentumokat (üzleti jelentés).
A Taggyűlés megismerte a beszá-
molóhoz kapcsolódó könyvvizs-
gálói jelentést. 
A Taggyűlés a Gödöllői Királyi 
Kastély Közhasznú Nonprofit 
Kft. 2015. évi éves beszámoló-
ját, közhasznúsági mellékletét és 
könyvvizsgálói jelentését -49.361 
e forint mérleg szerinti eredmény-
nyel és 7.771.989 e forint mérleg-
főösszeggel elfogadja.

Gödöllői Királyi Kastély – taggyűlési határozatok (I.)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+ Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-
azon rokonoknak, barátoknak, ismerősök-
nek, szomszédoknak és mindazoknak,
akik TÓTH GÉZA temetésén megjelentek,
sírjára koszorút vagy virágot helyeztek és
fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A
gyászoló család

KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+ Gödöllő, központban teljes körűen fel-
újított 60m2-es 1. emeleti, 2szobás, er-
kélyes téglalakás eladó! I.ár: 16,8MFt
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 MFt+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

+ SÜRGŐS!!!Gödöllőn központban
45m2-es, újszerű első emeleti lakás el-
adó! 18.5MFt! 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

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

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

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

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
KIADÓ!! 14EFt/hó (Félév esetén kedvez-
mény!) (20)804-2102

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

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

+ ÁRCSÖKKENÉS! Vácszentlászló köz-
ponti részén, aszfaltozott utcában, széles
telken közműves ház eladó! 89 m2: 3 szo-
ba, 1 konyha+étkező, 1 veranda, 1 fürdő-
szoba+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, téglaépí-
tésű kis családi ház két utcára nyíló telken.
A ház alatt garázs található. I.á.: 13,9 mFt
0620-919-4870

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

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

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

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

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

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

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

+ 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 0620-919-4870

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

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

+ Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház,
melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen, be-
költözhető részben egy nagyméretű nappa-
li, konyha, fürdőszoba, alatta teljes szuterén
található. I.á.: 15 mFt 0620-919-4870

+ 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 0620-919-4870

+ Eladó Dányban egy 3szobás, téglából
épült, 100nm-alapterületű családi ház pin-
cével, külön borospincével, kúttal, mellék-
épületekkel, konvektoros fűtéssel. I.á.: 10
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy pa-
norámás, 929nm-es, 26m széles, összköz-
műves építési telek. I.á.: 15,3 mFt 0620-
919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában
egy felújított házban, déli fekvésű, 2. eme-
leti, 1,5 szobás öröklakás. I.á.: 13,3 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen
egy 58nm-es, nappali + leválasztott 2fél-
szobás, loggiás társasházi öröklakás fel-
újított fürdőszobával. I.á.: 14,5 mFt 0620-
919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn a Kastély mögött az
alvégben egy 110nm-es családi ház
1200nm-es telken 100nm-es melléképü-
lettel. I.á.: 56 mFt 0620-919-4870

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

+ Eladó Gödöllő központjában egy 3.
emeleti, konvektoros, légkondis, erkélyes,
téglaépítésű lakás. Tel: 30/2977-040

+ Gödöllő belvárosában 2 szobás, össz-
közműves családi ház 340 nm-es telken
eladó. 8,5MFt. 30/956-3052

ALBÉRLET

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

+ Rendszerető, kedves, idős asszony al-
bérletet KERES Gödöllőn és környékén.
Lakás, házrész, szoba is érdekel, meg-
egyezés szerinti bérleti díjjal 30/526-
3440, 20/3435-180

+ Gödöllő belvárosában másfél szobás,
bútorozatlan kiadó lakást KERESEK
(nemdohányzó 2 főnek) 50.000 Ft-ig. Tel:
20/804-5580

+ Gödöllőn a Rét utcában 75 nm-es, 3
szobás, földszinti, padlófűtéses, 2 fürdő-
szobás, teraszos társasházi lakás konyha-
bútorral, garázzsal, parkolóval, saját 200
nm-es kerttel kiadó márciusi beköltözés-
sel. Bérleti díj: 220.000 Ft+ rezsi, 2 havi
kaució. Tel: 70/9432-462

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Kiadók kedvező áron, egyéni mérőórák-
kal rendelkező, utcára nyíló üzlethelyisé-
gek a Gödöllő, Szent János utcai Szolgál-
tatóházban. Nagyságuk 28,5nm és 29nm,
egyben vagy megosztva. 30/513- 6490

+ Garázs kiadó a Kör utcában 2 gépkocsi
részére egymás mögött. 8.000 Ft/gk. Tel:
20/945-4590

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

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
KIADÓ!! 14EFt/hó (Félév esetén kedvez-
mény!) (20)804-2102

ÁLLÁS

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

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

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

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

+ Egyéni vállalkozó saját cégbe keres – be-
jelentett munkakörbe – száraz építésben
jártas (GIPSZKARTONSZERELÉS), va-
lamint FESTŐ munkákban jártas szakem-
bereket azonnali kezdéssel Gödöllőn és
vonzáskörzetében. Bérezés teljesítmény,
ill. megegyezés szerint. Tel: 70/397-4089

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

internet: www.szolgalat.com
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;

P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-

detést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2017. február 14.12 gödöllői Szolgálat



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

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

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

+ Gödöllői aroma üzembe keresünk 1és
2 műszakos munkára folyadék és poraro-
ma gyártókat. Előny: élelmiszer ipari vagy
vegyipari végzettség. Versenyképes fize-
tést+ kafetériát biztosítunk. Fényképes
önéletrajzokat várunk: info@foodbase.hu

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

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

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

+ Békési Renault Márkakereskedés ka-
rosszéria lakatos és autószerelő mun-
katársat keres. Jelentkezni lehet szemé-
lyesen a fóti telephelyen vagy telefonon
Nargangné Békési Szilviánál. Tel.: 06 209
77 0310, Cím: Fót, Móricz Zsigmond út 41

+ Gödöllői cég KARBANTARTÓ kollégát
keres. Jelentkezni fényképes Önéletrajz-
zal: evocool@evocool.eu, 06 20 775 1917

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

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

+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL,
kertgondozással, automata öntözőrend-
szerek kiépítésével, kerti támrendszerek
és burkolatok kialakításával foglalkozik:
www.kertszabok.hu 20/571-3008

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számító-
gép szerelés, rendszer és programtelepí-
tés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 30/333-9201

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

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

+ LAKÁSSZERVIZ. Vízszerelés, ajtók, ab-
lakok beállítása, zárszerelés, biztonsági
zárak felszerelése. Bútorszerelés és gyár-
tás (konyha és gardrób). 06-70-201-1292

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

+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása
Gödöllőn. További információ a www.the-
tagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274

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

+ PERMEGELŐZÉS. KONFLIKTUSKE-
ZELÉS. Ne peres eljárásra költsön. Be-
széljük meg. Bízza profira. Kozma-Consul-
ting 20/9261-663

+ KÖLTÖZTETÉS, RAKTÁROZÁS csoma-
golással, bútorszereléssel, dobozolással
4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN
BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504

+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútorát-
húzás olcsón, gyorsan. Amennyiben telje-
sen új franciaágyat, ülőgarnitúrát álmodott
meg lakásába, komoly tapasztalattal elké-
szítjük a kívánt formában, méretben. Tel:
20/943-2828

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

+ DRÓTKERÍTÉSEK ÉPÍTÉSE !!! 60cm-
200cm magasságig. Ára anyaggal együtt
1200 Ft/fm-től. Érdeklődni hétköznap:
20/9 463 409

+ KÉZI FÖLDMUNKA! Sóder, homok, stb.
betalicskázása. Víz és szennyvíz, árkok és
gödrök ásása. Kisebb alapok ásása. Tel:
20/266-0104
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belváros-
ban, 3 em. 1 szobás, erkélyes, felújított lakás
hosszútávra kiadó:72eFt/hó+rezsi.

*Gödöllőn, a központ közelében 1025 nm-es,
17 m széles építési telek (25% beépíthető) el-
adó. Iá:18,7 mFt.

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

*Gödöllőn, a Rögesben nappali+4 szobás, 160 nm-
es, kétszintes, igényes családi ház eladó. Iá:57 mFt.

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!

1+1=3 Akció! Részletek az irodában
vagy telefonon!



+ KERTI FAÉPÍTMÉNYEK kivitelezését
vállaljuk: szerszámos kamrák, nyitott kocsi
beállók, kukatárolók, korlátok-kerítések,
apácarácsok, polcrendszerek stb. Érdek-
lődni hétköznap: 20/9 463 409

+ 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 tulajdonosoknak
generál kivitelezésben, referencia háttér-
rel kínálunk új építésű lakóházak kivitele-
zését 165.000 Ft/nm +áfa (209.550 Ft/
nm) áron kulcsrakész állapotban, műszaki
tartalommal. 0620-919-4870

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása
Gödöllőn. További információ a www.the-
tagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274

+ 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

+ Kineziológia tanfolyam Gödöllőn. I.
Szakma eszközei: 2017.03.25-26. II. Tanu-
lási képességek fejlesztése: 2017.03.31-
04.02. 9órától 17óráig. Pedagógusoknak,
nevelőknek 20% kedvezmény. Előzetes je-
lentkezés: Barna Krisztina: 20/323-1856

+ Középiskolai MATEMATIKA tanár 20
éves tapasztalattal korrepetál közép- és
általános iskolásokat, felkészít közép- és
emelt szintű érettségire. Házhoz me-
gyek. Elérhetőség: 20/210-1768, szemo-
ke0714@yahoo.co.uk

2017. február 14.14 gödöllői Szolgálat



+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vál-
lal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizs-
gaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel:
06-70-559-3918

TÁRSKERESŐ

+ 69 é. 164 cm magas, közepes testalka-
tú kedves hölgy korban hozzáillő, káros
szenvedélytől mentes társat keres. Tel:
30/1926-466

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 120 Ft/kg, Zöld alma 120-
200 Ft/kg.) Tel: 20/4359-650

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

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

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

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

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+ 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

+ 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

+ Kartonpapír ingyen elvihető! A gödöllői
Csíkos ABC-ből a kidobásra kerülő kar-
tonpapírok, nejlon zacskók ingyen, rend-
szeresen elvihetőek. Tel: 70/772-7850
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. FEBRUÁR 21.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Jolán, Rigó u. 17., Tamás Imré-
né, Szent István tér 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Fellegi Pálné, Palotakert 16., Pásztor
Ferenc, Bessenyei Gy. u. 30.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Termini Veronika, Palotakert 6.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Kurgyisné Cs. Beáta, 2145 Kerepes,
Előd u. 1., Nagy Lilla, Puskás T. u. 9.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kocsis Enikő,
Fűzfa u. 2. , Csorba Ferencné, Mandula u. 4.


