
Mária Terézia osztrák főhercegnő-
re, magyar királynőre emlékeztek
a Gödöllői Királyi Kastélyban szü-
letésének 300. évfordulója alkal-
mából az Osztrák Kulturális Fórum
szervezésében. Az est folyamán
egy különleges asszony képe raj-
zolódott ki a hallgatóság előtt, egy
olyan nőé, aki egyszerre volt korá-
nak legmeghatározóbb uralkodója,
ugyanakkor szerető feleség és pél-
dás családanya.

Több szempontból is hiánypótló volt
a kastély dísztermében megrende-
zett est, a sok hazai évforduló között
ugyanis, meglehetősen kevés figyel-
met kapott Mária Terézia születésé-
nek 300. évfordulója.
A rendezvényen elsőként Eli-

sabeth Ellison-Kramer, Ausztria
magyarországi nagykövete mondott
köszöntőt, és méltatta az egykori

uralkodót, akit rendkí-
vül erős asszonynak és
kora legnagyobb ural-
kodójának nevezett.
Dr. Ujvári Tamás, a

Gödöllői Királyi Kas-
tély igazgatója, köszön-
tőjében kitért a királynő
1751-es gödöllői látoga-
tására és kiemelte Gras-
salkovich I. Antallal
való kapcsolatát.
A program első

részében dr. Moni-
ca Kurzel-Runt-
scheiner, a bécsi
Császári Kocsimú-
zeum igazgatója
tartott előadást
„Mária Terézia
– Női erő és éle-
töröm” címmel,
melyben az egy-

kori uralkodó élete
és politikai pályája
mellett, női oldalát,
a feleséget és a csa-
ládanyát is megis-
merhették az érdek-
lődők, de felvázolta

a kor politikai erő-
viszonyait is annak
érdekében, hogy a
közönség megértse,
miért is különleges
személyiség ez a
mindössze huszon-
három évesen hata-
lomra került nő, aki
számtalan reformot
hajtott végre, és lett
a mai napig Európa
egyik legnépszerűbb
uralkodója. Előadá-
sában külön kitért az
olyan magyar vonat-

kozású eseményekre, mint például
a Pozsonyban történt koronázás, és
a Szent István Rend megalapítása,
valamint méltatta a magyar mágná-
soknak és nemeseknek a királynőhöz
való hűségét.

(folytatás a 6. oldalon)

A Pálmaházban is megkezdődött az ünnepi ké-
szülődés, karácsonyi díszben várja a látogatókat a
létesítmény. (4. oldal)

Erzsébet királyné öltözködéséről, életmódjáról
tudhattak meg érdekességet az érdeklődők a Ká-
véházi Esték legutóbbi rendezvényén. (6. oldal)

Szekeres Viktória (1WD MSE-KTM Teszt Team)
ezüstérmet szerzett a cyclo-cross kerékpáros Euró-
pa-bajnokságonmasters kategóriában. (8. oldal)
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Sisi
AKI NŐKÉNT LETT NÉPSZERŰ URALKODÓ

300 éve született Mária Terézia
Különös módon dolgozta fel Sisi
életét a Gödöllő Táncszínház. A film
és a musical után a mozgás nyelvén
elevenedett meg a magyarok szere-
tett királynéjának élete a Művésze-
tek Háza színpadán november 10-én
este.

Az előadás nem elsősorban az élet-
rajzra koncentrált, Kézér Gabriella
és Vajda Gyöngyvér koreográfiája
Sisi lelkiségére helyezte a hangsúlyt.

(folytatás az 5. oldalon)
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November 15-tel megkezdik a
téli készenlétet a VÜSZI szak-
emberei – tájékoztatta lapun-
kat Domonkos Ernő igazga-
tó. Amennyiben szükséges,
a csúszásmentesítéshez és a
hóeltakarításhoz is azonnal
hozzá tudnak fogni munkatár-
saik.

A közlekedésben hagyományosan
november közepén indul be a téli
készenlét annak érdekében, hogy
a közutak karbantartásáért felelős
szervek bármikor biztosítani tudják
az utak járhatóságát, ha az időjárás
ezt indokolttá teszi. A tapasztalatok
szerint ilyenkor néhány nap alatt
télire tud fordulni az időjárás.
A gépállományt a VÜSZI-ben már
felkészítették a munkára, az idén,
egy új technológiának köszönhetően
a korábbinál több gépet vethetnek be
szükség esetén.
Mint megtudtuk, hét teherautóra ke-
rülhetnek fel a tolólapátok, és a szó-
róberendezések, de ezek mellett más
gépjárműveket is felszerelnek speci-
ális permetezővel, aminek segítsé-
gével folyékony kalcium-kloridot is
alkalmaznak majd az utak járhatóvá
tételére. Ennek az új technológi-
ai megoldásnak köszönhetően nő a
környezetbarát szóróanyag aránya és
tovább csökkenthető a csúszásmen-
tesítő só mennyisége.
A VÜSZI már évek óta nagy hang-
súlyt helyez arra, hogy minél inkább
környezetbarát anyagokat használjon
fel.Azelmúlt évekbenmárbevezették
a szilárd állapotú kalcium -kloridot,
most ennek a folyékony változatával
bővítik a felhasználásra kerülő kör-
nyezetbarát csúszásmentesítők lis-
táját.

A városi utakon a hóeltakarítást és a
csúszásmentesítést a jogszabályban
előírtaknak megfelelően végzik. En-
nek rendjét az 5/2004 (I. 28.) GKM
rendelet szabályozza. Eszerint az I.
ütemben mindig az autóbuszjáratok
útvonalát teszik használhatóvá, hogy

a tömegközlekedésben ne keletkez-
zen fennakadás. A II. ütemben a vá-
rosi gyűjtőutak, a lakótelepi és egyéb
burkolt utak takarítása történik meg,
majd a III. ütemben kerül sor a föl-
dutak járhatóvá tételére. A VÜSZI
feladata a kerékpárutak és az önkor-
mányzati tulajdonú épületek előtti

járdák takarítása is, a gyalogos közle-
kedési utakat azonban azoknak az in-
gatlantulajdonosoknak kell rendben
tartani, akiknek az ingatlana előtt ta-
lálható. Ez egyaránt vonatkozik a kü-
lönböző cégekre és a magánházakra
is. A lakótelepeken és a társasházak
esetében a közös képviselők feladata
a járdaszakaszok tisztántartásának,
csúszásmentesítésének megoldása.
Erre nem árt fokozottan odafigyel-
ni, mivel a csúszós járdán véletlenül
bekövetkező balesetért a tulajdonos
anyagi felelősséggel tartozik, ami
nem ritkán élethosszig tartó kötele-
zettséget jelent.

AGödöllőn áthaladó országos közu-
tak takarítása a Magyar Közút Non-
profit Zrt-nek a feladata. Ilyen terület
a Szabadság út, a Dózsa György út,
a Köztársaság út, az Isaszegi út, az
Állomás utca, valamint Rét utca-Bla-
háné út-Hársfa utca-Hegy utca útsza-
kasz, a Gerle utca és a Palotakerti
HÉV-megállóhoz bekötő út.
Az állami utak kezelését végző szer-
vezet is téli üzemmódra váltott a na-

pokban, s mint az a cég közleményé-
ből kiderül, a téli hóeltakarítási és
síkosságmentesítési munkákat idén
is az egyes útszakaszok hierarchikus
rendje szerint látja el. A munkálato-
kat minden esetben előzetes ütemter-
veknek megfelelően végzik, ez azt
jelenti, hogy először az autópályá-

kon, autóutakon és főutakon, majd a
felüljárókon és hidakon kezdik meg
a beavatkozást, ezt követi a telepü-
léseket összekötő mellékutak, illetve
alacsony forgalmú bekötőutak hóel-
takarítása vagy síkosságmentesítése.
A hóeltakarítási és síkosságmentesí-
tési munkákon túl az úthálózati sze-
repük alapján fontos szakaszokon
preventív jellegű sózást is végeznek,
ez a forgalmas autópályákat, autóu-
takat és főutakat érinti elsősorban.
A közleményben kiemelik, hogy
a hóeltakarítást csak akkor tudják
megkezdeni hatékonyan a társaság
szakemberei – és nincs ez másképp a
városi kezelésben lévő utak esetében
sem – ha a lehullott hó vastagsága
meghaladja az 5 centimétert, az alatt
csak sózásra van lehetőség, megelőz-
ve a forgalom által letaposott hó bur-
kolatra fagyását.
A szakemberek mindezek mellett
felhívják az autósok figyelmét, hogy
nyári gumijaikat még a tartós fagyok
előtt cseréljék át téli közlekedésre al-
kalmas abroncsokra!
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Téli készenlét a közutakon
MEGHÍVÓ

Gödöllő város képviselő-testülete

2017. NOVEMBER 28-ÁN (KEDDEN) 18 ÓRAKOR tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

Az ülés helye: a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
rendezvényterme

NAPIREND:
TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSI KÖZLEKEDÉS PROBLÉMÁIRÓL,

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEIRŐl
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és
más szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű

kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
Dr. Gémesi György polgármester sk.

Tóth Tibor, a 8. számú választókörzet önkormányzati képviselője
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a november 16-án, csütörtökön 18 órakor kezdődő

lakossági fórum helyszíne: Civil Ház, Szabadság út 23.

FIGYELEM! CSOMÓPONT-LEZÁRÁS

November 14-én, keddtől átépítés miatt lezárják az Asbóth u.–
Zászló u. csomópontot.
A területen az önkormányzat és a lakosság közös finanszírozásá-
ban forgalomcsillapítót, valamint városi forrásból résfolyókát alakí-
tanak ki. A munkálatok várhatóan másfél hétig tartanak.

Ezt követően az Asbóth u.–Szent Gellért u. csomópontot zárják le,
ahol ugyanebben a konstrukcióban szintén forgalomcsillapító és
résfolyóka építését végzik el. Az előzetes számítások szerint itt két
hét alatt készülnek el a munkával.
A közlekedési nehézségek miatt a kivitelezők a lakosság szíves
megértését és türelmét kérik!

Új bírságolási rend lépett élet-
be aközutakon, a korábbiaktól
eltérőena jogosulatlanúthasz-
nálat időbeliségét is figyelem-
be veszik a bírság mértéké-
nek kiszabásakor. 2016-ban
egyébként jelentősen nőtt a
bliccelő autósok ellen indított
pótdíjas eljárások száma. Az
érvényes jogosultság nélküli
úthasználatért tavaly mintegy
731 ezren kaptak büntetést,
a befizetett pótdíjak összege
2016-ban csaknem 5,8 milli-
árd forint volt.

Bár az útdíj vagyis az autópálya-mat-
rica megváltására számtalan lehető-
ség van, mégis sokakkal, főleg a
megyei matricák birtokosaival elő-
fordult, hogy nem hajtottak le időben
a pályáról és máris kész volt a sza-
bálysértés, ami jelentős bírságot vont
maga után.
A módosított jogszabály pénztár-
cabarátabb, az eddigiektől eltérően
jogosulatlan úthasználat esetén fi-
gyelembe veszi a jogosulatlanság
időbeliségét, és három idősáv szerint
állapítja meg a bírság mértékét. Ez
lehetővé teszi, hogy az úthasználó a
hiba észlelését követően rövid időn
belül korrigálni tudjon, és így men-
tesüljön a nagyobb bírság megfizeté-
sétől – derül ki a Nemzeti Útdíj Szol-
gáltató (NÚSZ) honlapján olvasható
közleményből.
A rendelet a bírságtételeket azon
elv szerint osztja három különbö-
ző kategóriába, hogy a jogosulatlan
úthasználat első észlelését követő 8
órás idősávon belül történtek-e to-

vábbi szabályszegések. Ez alapján az
úthasználó mérsékelt, normál vagy
emelt bírságösszegre számíthat.
A hazai e-útdíj rendszer mintegy
6745 km hosszú díjköteles úthálóza-
tán a NÚSZ összesen 110 fixen tele-
pített díjellenőrző portálja, valamint
45 darab mobil adatgyűjtő járműve
segítségével ellenőrzi az úthasz-
nálati jogosultság meglétét. Ennek
megállapítása minden esetben az
adott gépjármű forgalmi rendszáma
alapján valós időben történik. Jogo-
sulatlan úthasználat esetén az adatok
zárt rendszeren keresztül kerülnek a
bírságot kiszabó hatósághoz, vagyis
a rendőrséghez.

A NÚSZ kétféle ingyenes szolgálta-
tást vezetett be, amelyek segítenek a
bírságok elkerülésében. Ezek egyike
a 2015 júliusa óta elérhető bírságri-
asztás funkció, amelynek aktiválásá-
val a NÚSZ ellenőrzési rendszere a
jogosulatlan úthasználat esetén azon-
nal figyelmeztetést küld a felhasz-
nálónak, hogy elkerülhető legyen a
sorozatos bírságolás. A szolgáltatás
a HU-GO rendszerben regisztrált út-
használók számára érhető el. A riasz-
tás funkciót a fuvarozók által hasz-
nált gépjárművek 71,5 százalékában
aktiválták eddig, tavaly ugyanez az
arány még csak 60 százalék volt.
A NÚSZ másik ingyenes szolgálta-
tása az alacsonyegyenleg-értesítés,
amely a felhasználó által meghatá-
rozott kritikus szint elérése esetén
figyelmeztet, így elkerülhető, hogy
ne legyen fedezet a folyamatban lévő
fuvarok útdíjának kiegyenlítésére.
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Méltányosabb lett a bírság

Már csak az utolsó lépések
vannak hátra a téli előkészüle-
tek közül a városi munkákban.
A téli készenlét mellett szám-
talan egyéb munkát jelent a
hideg beköszönte a szakem-
bereknek.

A héten téli takarást kap a Pelikános
kút és a tulipános szökőkút is, és már
csak jövő tavasszal állítják ismét
üzembe a főtéri szökőkutat is.
Sok feladatot ad a VÜSZI munka-
társainak a lehullott lomb is. Folya-
matosan takarítják az alsóparki és az

Ady sétányt is, ez a csapadékos idő-
ben különösen fontos, a nedves avar
ugyanis épp olyan csúszásveszélyes,
mint a jég!
A nagy mennyiségű levél a csapa-
dékvíz-elvezető árkokban is komoly
problémát jelenthet; ha hagyják fel-
halmozódni, könnyen eltömítheti az
átereszeket. A VÜSZI az általa ke-
zelt árkokat folyamatosan takarítja,
a héten a fenyvesi területen zajlik a
burkolt árkok tisztítása. Nem szabad
azonban elfeledkezni arról, hogy a
nyílt csapadékvíz-elvezető és szik-
kasztó árkok karbantartása annak

az ingatlantulajdonosnak a feladata,
akinek az ingatlana előtt található!
Mindezek mellett a városi parkokban
folyamatos a lombgyűjtés és a közte-
rületek takarítása.
A hagymás növények ültetésével
csaknem mindenütt végeztek, már
csak a Művészetek Háza környéke
van hátra. A jövő héten már csak a
téli virágok látványát élvezhetjük, a
kandeláberekről és a korlátokról a
napokban az utolsó virágokat is be-
gyűjtik.
Az évszak már kedvez a faápolási
munkáknak, a héten a tervek szerint
a Szőlő utcában a patakpart platánja-
inak gallyazása is.
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Utolsó simítások a tél előtt
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Felújítások és kínálatbővítés a tervek között

Új vezető a városi piac élén

okos város konFerencia és kiállítás

Gödöllő is ott volt a BME-n

leépít, mégis marad
gödöllőn a teva

Nagy felháborodást váltott ki a Magyar Posta csomaglimitje, aminek be-
jelentését november 15-től visszavonásig hirdetett meg „a zökkenőmentes
küldeménykezelés érdekében”. A hír nagy visszhangot kapott a hazai saj-
tóban, az azonban sokaknak elkerülte a figyelmét, hogy a korlát a lakossági
feladásokra nem vonatkozik.
AMagyar Posta november 15-től csak a szerződéssel nem rendelkező üz-
leti partnereinél 5 darabra limitálta két csomagtermék (MPLÜzleti csomag
és MPLNetcsomag) esetében a feladási mennyiséget, magánszemélyeknél
nem, így ez a változtatás az egyetemes postai szolgáltatást (MPLPostacso-
mag, Belföldi EMS Gyorsposta) nem érinti.
Azaz, ha valaki a családjának akar feladni küldeményt, akár többet is, azt
továbbra is változatlan feltételek mellett, a megszokott módon tudja meg-
tenni az egyetemes postai szolgáltatás keretében – áll a cég honlapján is
olvasható tájékoztatás szerint, ahol egyébként a korábbi bejelentés is ol-
vasható.
A rendelkezés a vállalkozásoknak csupán egy szűk körét érinti, azokat,
akik sok csomagot adnak fel, de nem szerződnek egyetlen futárszolgálattal
sem, vagy a jelenlegi szállító partnerük nem vállalja a többletküldeményük
elvitelét. Mint az a tájékoztatásból kiderül, egyetemes postacsomagként
továbbra is feladhatnak 5-nél többet naponta ezek a cégek is.
AMagyar Posta közölte: az idén már októberben megnőtt a belföldön fel-
adott, vagy belföldi webáruházból rendelt csomagok mennyisége. Október
második felében a Budapesten kézbesítendő csomagok száma több napon
is meghaladta a tavalyi karácsonyi csomagforgalom átlagát.ANemzetközi
Posta Kicserélő Központ forgalma október utolsó hetében elérte a 2016
karácsonyi csúcsforgalmi mennyiséget. (-i)

magyar posta: ahol már
októberben karácsony volt

November elseje óta új vezetője van
a Gödöllői Városi Piac Kft-nek. Fe-
kete Zoltán Okányból érkezett váro-
sunkba. A Békés megyei településen
polgármesterként és a helyi ÁFÉSZ
első embereként szerzett vezetői ta-
pasztalatokat. Gödöllő nem idegen
hely számára, korábban már több-
ször járt itt.
– Miért döntött úgy, hogy a 2,5

ezres lélekszámú települést maga
mögött hagyja és megpályázza a
piac igazgatói posztját?
– A gyermekeink már felnőttek, az

egyik Budapesten él, a másik most
készül a költözésre, így közelebb
vagyunk hozzájuk. Gödöllőt már ré-
gebben megszerettem, még polgár-
mesterként jártam itt először, és azóta
több alkalommal is ellátogattunk ide.
Nagyon megtetszett a város, ezért is
örültem, hogy a képviselő-testület tá-
mogatta a pályázatomat.
– Az elmúlt néhány nap alatt

mennyire sikerült bepillantania a
piac életébe és milyen tapasztala-
tokat szerzett?
– Ahogy Gödöllőn, úgy a piacon

is jártam már korábban, és természe-
tesen a pályázati szakaszban is, va-
lamint ezt követően, a kinevezésem
utáni átmeneti időszakban is több-
ször körülnéztem, vásároltam itt.
Úgy érzem, az emberek itt, Gödöllőn
nagyon befogadóak. Számomra ez
kellemesen meglepő, mert manap-
ság sokfelé a bezárkózottsággal, az
idegenekkel szembeni elutasítással
találkozik az ember. Nehezen lehet
bekapcsolódni egy-egy beszélgetés-
be. Itt viszont a nyitottságot tapasz-
talom. És nemcsak a bérlőkre gon-
dolok, hanem az őstermelőkre és a
vásárlókra is!
– És szakmai szemmel mik az

első észrevételei?

– A működést sok dolog megha-
tározza. Vannak szabályok, szerző-
dések, amiket be kell tartani. Ezek
adottak. Mivel a piac eddigi veze-
tője alatt nagyon feszes, szoros, ke-
mény, szigorú költséggazdálkodás
folyt – amit meg kell tartani – így
pénzügyi problémák nincsenek, de
a helygazdálkodásból, spórolásból
több pénzt beszedni már nem lehet.
Ezért, ha a forrásokat akarjuk bőví-
teni, akkor más irányba kell elmoz-
dulni. Így például új vásárlói réteget
kell ide vonzani. Ennek egyik mód-
ja az ide illő termékek skálájának
bővítése. Az eddigi tapasztalataim
szerint például a kézműves termé-
kek jóformán alig, és csak szezo-
nálisan vannak jelen a piacon. De
úgy látom, a létesítmény alatti
mélygarázst is jobban lehetne hasz-
nosítani.
– Mit tart jelenleg a legfonto-

sabb feladatnak?
– Vannak olyan felújítási, fejlesz-

tési igények, amiket már évek óta
görget maga előtt a kft. Ilyen például
az épület üvegtetőjének beázása, a
mélygarázs feletti terület megsüllye-

dése, és a fa épületrészek állagmeg-
őrzésének, külső karbantartásának az
elvégzése, valamint a piac akadály-
mentes használatának folyamatos
biztosítása. Persze két-három hónap
múlva, ha alaposan áttekintettem
mindent, jobban fogom látni, mire
van még szükség.
– Igencsak zsúfolt időszak kö-

vetkezik, hiszen közvetlenül a
karácsonyi szezon előtt vagyunk.
Vannak már elképzelései az ünne-
pi előkészületekre?
– Azt szeretném, ha a kínálatban

nemcsak a megszokott áruk, hanem
a karácsonyhoz kapcsolódó termé-
kek is jobban megjelennének. Hosz-
szú távon pedig úgy érzem, helyet
kaphatnak itt a funkcióhoz kapcso-
lódó rendezvények, például a hazai
tájegységekhez kötődő gasztronó-
miai programok, vagy „Mesél a
konyha” címmel egy főzőprogram
elindítása közismert személyek be-
vonásával. Fontosnak tartom, hogy
Gödöllő piaca ne csak egy bevásárló
hely, hanem egy találkozási pont is
legyen!

(kj)

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. a ma-
gyarországi gyógyszer-nagykeres-
kedelmi tevékenységének átalakí-
tásáról döntött, a jövőben csak a
kórházaknak szállítja ki közvetlenül
termékeit – ezt az MTI-hez eljuttatott
közleményében jelentette be a gyár.
Ebben hangsúlyozták, hogy a

TEVA a meglévő tenderkötelezettsé-
geinek a továbbiakban is maradékta-
lanul eleget tesz a kórházak közvet-
len ellátása mellett. December 15-től
azonban a gyógyszertárakat más,
külső nagykereskedelmi partnerein
keresztül látja el termékeivel.
A tervezett átalakítás létszámle-

építéssel is jár, várhatóan 90 mun-
kahelyet érint, elsősorban a vállalat
gödöllői üzemegységében. A gödöl-
lői raktár azonban továbbra is meg-
marad.

A TEVA, a globális stratégiájával
összhangban, a fő üzleti tevékeny-
ségeire kíván összpontosítani, ezért
döntött az izraeli vállalat globális
vezetése a magyarországi gyógy-
szer-nagykereskedelmi tevékenység
átalakításáról – írták.
Hozzátették, hogy a TEVA to-

vábbra is teljes mértékben elkötele-
zett a társaság magyarországi mű-
ködése iránt és továbbra is folytatja
debreceni, sajóbábonyi és budapesti
tevékenységének fejlesztését.
A TEVA Gyógyszergyár az idén

májusban jelentette be, hogy 500 fős
létszámcsökkentést tervez gödöllői
termelőüzemében, azzal a szándék-
kal, hogy 2018 végéig értékesíti vagy
bezárja az üzemet. Most úgy tűnik,
mégsem mond búcsút Gödöllőnek a
cég. -u-

November 8-9. között a Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen rendezték meg az „Okos
város a célkeresztben” témájú konfe-
renciát és kiállítást, amelyen Gödöllő
is képviseltette magát. Városunkban
már több ilyen jellegű kezdeményezés
is megtalálható, a jövőben pedig
jelentős, ez irányú fejlesztések
szerepelnek a tervek között.
De mit is takar ez az új, diva-

tos kifejezés, melyet egyre töb-
ben használnak?
Az okos város mindenek-

előtt egy élhetőbb várost ta-
kar, amely kihasználja a ren-
delkezésre álló technológiai
lehetőségeket, elősegíti egy
jobb, fenntartható környezet
kialakítását. Ösztönzi a gaz-
dasági fejlődést, a magas
életszínvonalat, a modern
információs és kommunikációs tech-
nológiák alkalmazását.
A nagyszabású rendezvény átfogó

képet adott az „okos város” legújabb
fejlesztési irányáról, a már megvaló-
sult eredményekről és az új techno-
lógia lehetőségekről. A konferencia

előadói kiemelkedő szakemberek
voltak, a kiállításon hazai és nemzet-
közi szervezetek, városok, vállalatok
vettek részt. A nemzetközi részvételt
fémjelezte a Fraunhofer Fokus, az
Urban Software Institute intézetek
Németországból, a CityOne intézet

Csehországból. A hazai

kiállítókból kiemelnénk a T-Systems
Magyarországot, a Budapesti Köz-
lekedési Központot, a Siemenst és
az Ericssont. A városokat Debrecen,
Gödöllő és Kiskőrös képviselte. Az

eseményen a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen kívül
a Debreceni Egyetem és a győri Szent
István Egyetem is részt vett.
Gödöllőn már néhány éve elérhető

a Turisztikai Egyesület Gödöllő ál-
tal elindított guide@hand turisztikai
fejlesztés, aminek révén okostelefon
segítségével lényegében saját idege-

nevezetéssel lehet megismerni a
város nevezetességeit, de a Gö-
döllői Királyi Kastély és a Gö-
döllői Városi Múzeum is egyre
inkább él a modern információs
és kommunikációs eszközök alkal-
mazásával. A következő időszakban
az önkormányzat végez ez irányban
jelentős fejlesztéseket, többek között
a főtér fejlesztéshez kapcsolódva.
A területre olyan „okos oszlopokat”
helyeznek ki, amik többek között az
UV sugárzás szintjét is mérik majd,
amennyiben pedig az eléri az egész-
ségre káros határértéket, jelezni fogja
azt a téren tartózkodóknak. A kiállítás
a 4. Magyar Jövő Internet konferencia
társrendezvényeként került megren-
dezésre.

(BL)

Akár 35 ezer forintos támogatást is kaphatnak azok a 35 év alattiak, akik
2018-ban szerzik meg első közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgájukat. Nem
mindegy azonban, milyen nyelvből jelentkeznek írásbelire és szóbelire.
A támogatás az alapfokú nyelvvizsgákra nem vonatkozik, csak a B2-es

(vagyis a középfokú) és a C1-es (felsőfokú) vizsgákra, és az sem mind-
egy, milyen nyelvből jelentkeznek írásbelire és szóbelire a 35 évnél fia-
talabbak. A rendelettervezet alapján csak az angolból, németből, franci-
ából, olaszból, oroszból, spanyolból, nemzetiségi nyelvekből, latinból,
portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn nyelvből tett vizsga árát
lehet visszaigényelni.
Nem elég átmenni a vizsgán a támogatás megszerzéséhez, legalább 60

százalékos eredményt kell elérni, ugyanis csak az egyenértékű a közép-
fokú (B2-es) komplex nyelvvizsgával. További részletek: eduline.hu

ingyenes lesz az első
nyelvvizsga, de...
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Tisztelt Ügyvéd Úr!

Azt szeretném megkérdezni, hogy kinek a
kötelessége leolvasni a meleg-vízóra állást
azokban a lakásokban, ahol a fűtéskorsze-
rűsítés megtörtént? Amennyiben ezt a kö-
zös képviselő végzi el, kérhet-e a lakóktól
pénzbeli ellenszolgáltatást?

Tisztelt Érdeklődő!

A társasházak működésével összefüggés-
ben a közös képviselő jogosult ellenőrizni a
közüzemi fogyasztásmérők állását ameny-
nyiben ez szükséges a fogyasztás után fize-
tendő díj tulajdonosok és a társasház közötti
felosztásához. Tipikusan ilyen fogyasztás-

mérők a víz és a meleg víz mérőórák.
A közös képviselő díjazását és feladatait
a Társasházi törvény alapján a közgyűlés
határozza meg, és amennyiben ezeket a
feltételeket a képviselő elfogadja, akkor a
társasház és a képviselő közötti megbízási
szerződés létrejön.
A kérdéseiből arra tudok következtetni, hogy
az önök társasházában a közös képviselőt,
a megválasztását követően további felada-
tokkal kívánja a közgyűlés megbízni, amely
feladatok korábban nem tartoztak a megbí-
zási szerződés alapján ellátandó feladatai
közé. Abban az esetben, amennyiben a kö-
zös képviselő a többletfeladatait nem tudja,
vagy nem akarja ingyenesen ellátni, akkor a
díjazás mértékéről a társasház közgyűlése

jogosult dönteni. Amennyiben a közgyűlés
és a képviselő között létrejön a megállapo-
dás a közös képviselő többletfeladatairól
és annak díjazásáról – bele értve a meleg-
víz-órák leolvasása miatti többlet díjazást is
– a többletköltségeket a társasház köteles
megfizetni a közös képviselőnek és nem a
lakók. Természetesen, amennyiben a közös
képviselő és a társasház közgyűlése nem
tudnak megállapodni az ellátandó többlet-
feladatokról, valamint annak díjazásáról,
abban az esetben lehetősége van mind a
közös képviselőnek mind a társasháznak a
megbízás megszüntetésére, és a közgyűlés
ebben az esetben új közös képviselőt vá-
laszthat.

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

vaczi.arpad@gmail.com

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A Pálmaház Kertészet és Herbárium szervezésében 2017. november 11-én megnyílt immár sorozatban harmadik
alkalommal a méltán népszerű Pálmaház Karácsony. A december 24-ig tartó időszakban számos érdekes program
várja a Pálmaházba betérőket: kézműves foglalkozások, gyerek programok, sőt az idei évtől hétvégéken forralt
bor kóstolásra is lehetőség nyílik. A Pálmaház Karácsony igyekszik a hagyományos és klasszikus karácsonyok
hangulatát visszaadni, teszi ezt úgy hogy nem csak a színek és for-
mák különböztetik meg az egyes fenyőfákat és szobarészleteket, de
Magyarországon úttörő módon az illatok és ízek is megjelennek a de-
korációs ötletek és a színes programok között.
Az ünnepi készülődést a magyar kézműves termékek egész sora teszi
teljessé, az apró díszek mellett jól megférnek a különleges tea vagy
kávé fajták, a karácsony ízeit pedig a fűszer különlegességek adják.
Emellett a kézműves lekvárok, szörpök és mézek is kitűnő kellékei a
karácsonyi készülődés mindennapjainak.
A Pálmaház Karácsony eseményeiről érdemes a www.facebook.com/
palmahazkaracsony oldalon tájékozódni, nehogy lemaradjon valaki
egy érdekes és hangulatos karácsonyi programról!

Megnyílt a Pálmaház Karácsony

A máriabesnyői Szent Ferenc Közösségi Házban (2100, Gödöllő, Szabadság út 255.)
2017. NOVEMBER 15-ÉN, SZERDA ESTE 19 ÓRAKOR

DR. STELLA LEONTIN kanonok, plébános atya előadást tart
AZ EGYHÁZI ÉV TITKA ÉS SZÉPSÉGE címmel és meglepetéssel.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

A Sisi Baráti Kör szeretettel hívja és várja

2017. november 19-én, vasárnap 13.15-kor Gödöllőn, az Erzsé-
bet-parkban, a királyné szobránál tartandó hagyományos Erzsébet-napi
koszorúzásra. A megjelenteket köszönti: Gaálné dr. Merva Mária, iroda-
lomtörténész, a városi múzeum ny. igazgatója.
Akoszorúzás után 14 órától várjuk a Barokk Színházba, ahol a vendé-
geket dr. Újváry Tamás, a kastély ügyvezető igazgatója köszönti.
– Találkozások címmel dokumentum összeállítás Erzsébet királyné szü-
letésének 180. évfordulója alkalmából. Erzsébet királyné szerepében: Ör-
döghné Vilman Melinda. Közreműködik: Gáspárfalvi Dorka, a Mindenki
c. Oscar-díjas film főszereplője, Mánya Virág és Mészáros Beáta. Narrá-
tor: Suba László. Zongorán közreműködik: Ferenczy Beáta
Összeállította: Szabó Margit. Rendezte: Mészáros Beáta
– A műsort követően Az Erzsébet királyné ruharekonstrukciók kiállítás
megtekintése. Tárlatvezető: Czédly Mónika, a ruhák készítője.

Szent Mihály napja után az Évkör
következő – a Waldorf iskolákban
és óvodákban nagy hagyományokkal
bíró – ünnepére, Szent Márton nap-

jára készültek a gödöllőiWal-
dorf iskolások és óvodások,
akik a múlt hét folyamán lel-
kesen készítették az évről-év-
re újabb formában pompázó
lámpásaikat, amikkel Szent
Márton napján közösen sé-
tálták körül a kastélyt, majd
annak parkjában a szervezők
Szent Márton életének főbb
mozzanataiból mutattak be
részleteket. bevonva a már
az iskolánból elballagott régi
diákokat is, akik lelkesen lá-

togattak vissza az iskolai hagyomá-
nyok egyik legmeghittebb ünnepére.
Az út vége az iskola udvarára veze-
tett, ahol hatalmas tűz mellett közös
énekléssel, finom teát elfogyasztva
mindenki megosztotta pogácsáját
társaival – sokan az utolsó morzsá-
ig is –, épp úgy, mint Szent Márton
köpenyét a koldussal.
Szent Márton Napja a Petőfi Sán-
dor Általános Iskolában is ha-
gyományos ünnep. Az intézmény
német nemzetiségi tagozatának
diákjainak ünnepi műsora, Szent
Márton életének felelevenítése
után a gyerekek, a saját maguk
által készített lámpásokkal rendez-
tek felvonulást. A résztvevőket az
esemény végén az iskolában forró
tea és zsíroskenyér várta.

A Gödöllői Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola tanulói 2017.
október 4. és 6. között a Ha-
tártalanul! program kereté-
ben Erdélyben jártak. Hatodik
alkalommal vehetett részt az
iskola 44 hetedik osztályos
tanulója az EMET által támo-
gatott háromnapos kirándu-
láson, amelynek költségét a
pályázaton elnyert 2.068.000
forintot biztosította.

Útjuk során elsősorban Arany János
életéhez, költészetéhez kapcsolódó
helyeket kerestek fel. Nagyszalon-
tán nemcsak megtekintették a Cson-
ka-toronyban található kiállítást, ha-
nem rövid műsorral is emlékeztek a
költőre.
Aradon megkoszorúzták a kivégzett
tábornokok emlékművét. Látogatást
tettek Marosillyén, Szászsebesen,
Gyulafehérváron, Csernakeresz-
túron, Vajdahunyadon, keresve a
kapcsolatot a település és Arany Já-
nos költészete között.
Déván találkoztak, együtt sportoltak,

játszottak Böjte Csaba által befo-
gadott gyerekekkel, megismerték az
otthon létrejöttének történetét, átad-
hatták ajándékaikat.
Temesváron pedig a város nevezetes-
ségeinek megtekintése mellett a Bar-
tók Béla Elméleti Líceum diákjaival
találkoztak. Bepillantást nyerhettek
a szórványban élő magyar diákok

életébe, tanulmányaikba. Az iskola
színháztermében egy rövid műsorral
együtt emlékeztek a temesvári és a
gödöllői gyerekek az aradi vértanúk-
ra. Az út során szerzett élmények,
tapasztalatok életre szólóan tudato-
sítják a résztvevőkben a határokon
átívelő nemzeti összetartozás érzé-
sét. (Hajós)

Határtalanul! – Arany János kincsestára

Szent Mártonra emlékeztek a
Waldorfos és a Petőfis diákok

A sokak által ismert és szeretett lészpedi csángó gyerekeknek ismét
gyűjtünk karácsonyi ajándékcsomagokat. Ebben számítunk minda-
zok segítségére, akik szívesen megtöltenek egy cipős dobozt iskolasze-
rekkel, édességgel, játékokkal.

A jól lezárt (1000
km-es utat megten-
ni képes) dobozra
kérjük ráírni, hogy
hány éves kislány-
nak vagy kisfiúnak
szánják azt!
Az ajándékcsoma-
gokat a Református
Líceumban, a városi könyvtárban, illetve a Curves gödöllői tornaklubban
(Kossuth Lajos u.) 2017. november 29-ig szíveskedjenek leadni, mivel a
Moldvába szállítás hosszú időt vesz igénybe.
A Gödöllőn már tíz alkalommal vendégeskedő lészpedi gyerekek közül
néhánynak ez a csomag lesz az egyetlen karácsonyi meglepetése.

Köszönettel: a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület tagjai

Felhívás – Kedves Gyermekszeretők!
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Nem könnyű a kamaszkort túl-
élni. Sem a gyermeknek, sem
a szülőknek. Pláne akkor, ha
azok a szülők éppen elváltak,
és próbálnak új életet kezde-
ni, ki boldogan, ki fejbekólin-
tottan a rászakadó valóságtól.
Ilyenkor a gyerek sok esetben
teherré, a küzdelem tárgyá-
vá, vagy épp az egymás elleni
harc eszközévé válik.

A legtöbb esetben meg sem kérdezik
a véleményét, kész tények elé állít-
ják… ő pedig a saját módján pró-
bálja meg érvényesíteni az érdekeit,
felhívni magára a figyelmet: Hahó!
Én is itt vagyok! Nekem is van vé-
leményem, és mellesleg ez az én
életem is! Ilyen gyerek, pontosabban
kamasz Róka is, akit eredetileg Kele-
men Reginának hívnak, és szüleinek
viharos válása és a kamaszkor min-
den problémája egyszerre keseríti
meg az életét.

Róka rendkívül nehezen dolgozza
fel, hogy apja otthagyta őket, ami-
nek eredménye új otthon, új város,
új iskola. Minden megváltozott. A

korábban jól tanuló, kiválóan rajzo-
ló lány lába alól kicsúszik a talaj, s
az időközben tüskéssé, szemtelenné
és trágárrá vált lányt csak az ment-
heti meg attól, hogy „eltanácsolják”
az iskolából, ha szinte valamennyi
tárgyból javít osztályzatain. Be kell
látnia, a félévi bizonyítványában az
egyesek száma…finoman szólva
is…kínos. Kénytelen elfogadni a
korrepetálást, amire osztályfőnöke
kötelezi. Kisherceg, azaz Herczeg
Mátyás különóráin először a passzív
ellenállás technikáját választja. A fiú
nem is sejti, milyen vastag falat kell

átütnie ahhoz, hogy Róka ne ellen-
ségként tekintsen rá.
Lehet vonzó egy ilyen lány? Egyál-
talán, milyen lány Róka. Mi rejlik
a provokatív, mindent és mindenkit
elutasító lány lelkében. Senki sem
sejti, milyen titkot cipel. Képes-e
Kisherceg megszelídíteni? Világuk
– amely sok szempontból ellentéte
egymásnak – összekapcsolható-e?
Ez a könyv sokkal több, mint egy kü-
lönös kapcsolat története.
Kamaszoknak, kamaszokról szól…
vagy inkább a felnőtteknek lehetne
kötelező olvasmány? Miért is ne!
Talán sok mindent másképp csinál-
nának! Talán többen igyekeznének
megmenteni családjukat a válás he-
lyett! Talán jobban odafigyelnének
a gyerekeikre! Talán hamarabb ész-
revennék, hogy egy-egy döntésük
nem csak az ő életükről szól! Talán,
talán, talán… Ha komolyan vennék
a kamaszt...ha megkérdeznék... ha
megbeszélnék… Mennyi könny, fáj-
dalom lenne megelőzhető!
Vajon hány Róka várja, hogy meg-
szelídítsék?
(Róbert Katalin: Szelídíts meg!)

(ny.f.)

Nagy sikerű koncerttel örvendeztette meg rajongóit vasárnap este a Cimbaliband aMű-
vészetek Házában. A több szempontból különleges esten a magyar népzene mellett az
olasz, az ír és a cigány folklórból is ízelítőt kaphatott a közönség.
A zenekar erre az alkalomra három vendéget hívott, Michel Balatti olasz fuvolamű-
vészt, a Hot Jazz Bandból ismert Fodor Lászlót ésHorváthAlexandra énekesnőt.
A különböző stílusokat képviselő előadók saját és közös produkcióikkal is fergeteges
sikert arattak. kj

Cimbalitalia

(Folytatás az 1. oldalról)

A gyermek, az ifjú feleség és az
anya érzelemvilágán keresztül pil-
lanthatott be a közönség a tragikus
sorsú királyné életébe.
De természetesen ezt a nem min-
dennapi életutat lehetetlen lett volna
hitelesen végigkövetni a történelmi
szempontból jelentős események és
az Erzsébet királyné számára fontos
személyek megjelenítése nélkül.
A Monarchia és Sisi életének je-
lentős alakjai elevenedtek meg az
előadás során, megidézve a tragi-

kus sorsú királynét, akinek egyaránt
kijutott a rajongásból és a megve-

tésből. Az előadás látványtervezője
Ardai Tamás volt. bj

SISI, AZ ÉRZELMEK ASSZONYA

Kétszáz esztendeje született Arany János. A bicentenárium alkalmából
számtalan rendezvényen idézik meg a költő alakját. Az Örkény István
Színház egy különleges előadással tiszteleg Arany emléke előtt. A Szé-
chényi Könyvtárral közös produkcióban a magyar irodalom nagyjainak a
nagyszalontai poétáról vallott gondolatait osztják meg a közönséggel. Az
előadást november 23-án este a Művészetek Házában láthatja a közönség.
Különleges válogatás ez, amelynek segítségével megismerhetjük a ma-
gyar irodalom ismert és kevésbé ismert alakjainak, Arany János kortársai-
tól a mi kortársainkig a költőről vallott nézeteit és mai napig tartó hatását.
Mindezt megrendítően, tisztelettel, ugyanakkor humorral, ki-ki a maga
stílusa szerint. Hosszú lenne a lista felsorolni valamennyi szerzőt, még vá-
lasztani is nehéz néhányat! Többek között Reviczky Gyula, Illyés Gyula,
Kányádi Sándor, Ady Endre, Varró Dániel, Kukorelly Endre gondolatait,
verseit hallhatják az összeállításban, aminek a műfaját az egyik kritikai
portál „hódolatként” határozta meg.
Amintegy másfél órás előadás során melynek során mintegy harminc ma-
gyar költő és irodalmár szövegeit szólaltatja meg az Örkény István Szín-
ház teljes csapata. Az elhangzó írásokat Ferencz Győző és Mácsai Pál
válogatta és szerkesztette, az olykor cimbalom-hangzású instrumentumon
pedig Kákonyi Árpád szólaltatja meg Arany ránk maradt dallamait.
A szövegeket Bíró Kriszta, Csuja Imre, Dóra Béla, Epres Attila, Ficza
István, Für Anikó, Gálffi László, Hámori Gabriella, Jéger Zsombor,
Kókai Tünde, Máthé Zsolt, Nagy Zsolt, NovkovMáté, Patkós Márton,
Pogány Judit, Polgár Csaba, Takács Nóra Diána, Tenki Réka, Vajda
Milán, Znamenák István és Zsigmond Emőke olvassák fel. jb

A Vass Lajos Népzenei Szövet-
ség a 2017-2018-as esztendőben
is megrendezi az immár XII. Vass
Lajos Népzenei Találkozót és Ver-
senyt. A Kárpát-medencében élő
valamennyi magyar, és a határon
belül élő nemzetiségi népdalkörök,
zenei csoportok, szólóénekesek,
hangszeres szólisták számára ki-
írt „Hagyományos régiók, régiók
hagyománya” elnevezésű megmé-
rettetés egy-másfél éven át zajlik,
a versenyzők gyermek- ifjúsági,
valamint felnőtt korcsoportban,
négy kategóriában mérhetik össze
tudásukat.
A hét végén megrendezett elődön-
tő Gödöllő számára szép eredményt
hozott: Benedek Krisztina tanítvá-
nyai, a Frédérich Chopin Zenei AMI
növendékei, a Cibri énekegyüttes és

a Cipóriska énekcsoport, „Arany” fo-
kozattal jutott tovább a 2018 márciu-
sában kezdődő területi középdöntőbe.
A Kárpát-medencei döntőre 2018.
november 10-én kerül sor. kj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA
Kisherceg és az ő Rókája

Arany lenyomat, magyar irodalom módra

Két gödöllői csoport a rangos verseny középdöntőjében
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„„„Bye-Bye SzáSa!”

Riportpályázat fiataloknak

aaaki nőként lett népSzerű uralkodó

300 éve született Mária Terézia
káákávéházi eSték – divat a múltBan

Erzsébet királyné praktikái
November 12-én ki más is állha-
tott volna a Kávéházi Esték aktuális
előadásának középpontjában Erzsé-
bet-nap közeledtével, mint Erzsébet
királyné, akit a kor legszebb asszo-
nyaként tartottak számon. Sisi egy
igazi különc volt, sportolt, figyelt az
alakjára, legendásan karcsúra fűzte
a derekát, tudatosan étkezett és sze-
rette a divatot; bár a mai értelemben
vett trendekről az ő korában még nem
is hallottak. Mindenesetre a királyné
mindent megtett annak érdekében,
hogy pompásan nézzen ki. Erről be-
szélgetett L. Péterfi Csaba az Er-
zsébet királyné ruháit újraálmodó és
készítő Czédly Mónikával, a D’Elia
Szalon tulajdonosával, Kanizsai Sil-
ka Ágnessel, a Silka Szalon tulajdo-

nosával és JuhászAnna irodalmár-
ral, az Erzsébet-év háziasszonyával
a Királyi Váróban. Zongorán közre-
működött Ferenczy Beáta.
Adódik a kérdés, hogy Erzsébet

szép volt-e vagy sem? Abban az
időszakban, mint nőideál tökéletes
volt a 172 centis magasságával és
az 50 kilójával, de ez a korral persze
változik. Ezekkel, illetve bájosságá-
val és belső szuggesztióval hatott
az emberekre, vagyis kijelenthető,
hogy mások szemében szép volt.
Anyósa, Zsófia mondjuk erről más-
ként vélekedett, aki minden hibáját
a szemére vetette, hogy buta, nem
tud viselkedni, rosszak a fogai, nem
császárnénak való és folytathatnánk
(Zsófia ráadásul nem szerette a ma-

gyarokat, Sisi viszont kedvelte – ezzel
is borsot törve anyósa orra alá).
Az est folyamán kiderült, hogy Er-

zsébet nem követte megszállottan a

divatot, ahogy azt más uralkodóházak
első asszonyai tették. Akkoriban ők
voltak a szupermodellek, rajtuk mu-
tatták be az új anyagokat, ruhafazono-
kat. A császárné természetesen megfi-
gyelte a legújabb ruhakölteményeket
és sokat át is emelt a sajátjába, de
mindig ragaszkodott egyéni stílusá-
hoz; ruháit tudatosan illesztette a saját
egyéniségéhez és alakjához. Apropó,
alak! Sisi imádta az édességet. Egy-
egy jól sikerült kalóriabomba felrob-
banása után a mai értelemben vett
bioétkezéssel és diétákkal enyhítette a
kárt (narancsdiéta, tejdiéta, tojásdiéta.
Állítólag a hajóútjaira képes volt még
a kedvenc tehenét is elvinni, hogy a
legjobb minőségű terméket kortyol-
gathassa).

Köztudott, hogy akkoriban a für-
dés nem tartozott a mindennapi cse-
lekmények közé, még felsőbb szinten

sem. Erzsébet ezt
másképp gondol-
ta: ahány kastély,
ahány ház, ott bi-
zony lennie kell
fürdőszobának. És
ha már volt, ő bi-
zony használta is
minden nap. Mi a
divat, ha nem ez? –
kérdezhetnénk mai
aggyal.

A bőr a lélek tükre – hallottuk már
ezerszer ezt a mondatot. A császárné
is harcolt a ráncok ellen, de fejlett
kozmetikai ipar híján azzal, amivel
tudott: nyers marhahús- és májpako-
lás, tejfürdő és társai segítették a fia-
talság megőrzésében.
A kutatások azt mutatják, hogy Er-

zsébetnek 27 éves korára alakul ki egy
olyan stílusa, amit sokan etalonnak
tartottak. Hogy hány ruhája volt, az
sajnos a múlt homályába veszett, azt
viszont tudjuk, hogy 113 pár cipő bol-
dog tulajdonosának mondhatta ma-
gát. Akkoriban egyébként a spanyol
etikett szerint kellett öltözködni...
Külön fejezetet érdemel a királyné

haja. Mondhatjuk, hogy a koronázási
frizurája világdivatot teremtett akko-
riban. Ezzel kapcsolatban volt egy kis
szépséghiba: a tudományos vizsgá-
latok bebizonyították, hogy Erzsébet
gyönyörű hajkoronája póthajjal volt
kiegészítve. Az idegen anyagot 2-3
órán keresztül „építették” be az igazi-
ba, sőt, az is pontosan olyan színezék-
kel lett ellátva, mint az igazi tincsek
(hiába, a festés már akkoriban is diva-
tos volt, bár hajfesték hiányában más-
hogy oldották ki a gordiuszi csomót).
Anyagias világunkban, mi mással

is zárhatjuk Sisi ruhatárát, mint azzal,
hogy a koronázási ruhája akkoriban
uralta volna a Guinness Rekordok
Könyvét, tudniillik a szóban forgó da-
rabot körülbelül 4000 darab drágakő
díszítette. Czédly Mónika és Silka
Ágnes ruhakölteményeivel a Gödöl-
lői Királyi Kastélyban és az Erzsébet
Bálon találkozhatnak az érdeklődők;
de pár gyönyörű kollekciót láthattak a
mostani Kávéházi Estéken is a vendé-
gekMónika és Ágnes jóvoltából. (r.k.)

(folytatás az 1. oldalról)

Monica Kurzel-Runtscheiner
előadásának fő motívuma azonban a
nő volt. Bár apja, VI. Károly a Prag-
matica Sanctióval 1722-ben biztosí-
totta, hogy örökölhesse a trónt,
nem készítette fel az uralkodói
feladatokra, abban reménykedve,
hogy lesz fiú utódja. Ő azonban
a korabeli leírások szerint már ti-
zenévesen érdeklődött a politika
iránt és kritikusan figyelte apja
tevékenységét. Rátermettségét
hamar bizonyította, hiszen ami-
kor 1740-ben atyja elhunyt, azon-
nal átvette az irányítást. Mindezt
rendkívül nehéz helyzetben: üres
államkincstárral, és az éhezés mi-
att a zendülés szélén álló Béccsel. Jó
érzékkel és döntésekkel három hét
alatt megfordította a közhangulatot.
Uralkodása idején kiválóan használ-
ta az érzelmeket, nem véletlen, hogy
a magyar nemeseket és a hadsereget
maga mellé tudta állítani. Pontosan
érezte, mikor kell háttérbe húzódnia –
mint például amikor elérte, hogy fér-
jét német-római császárrá koronázzák
– reformjaival, döntéseivel, nőként
való szerepvállalásával hol az a határ,
ameddig a kor szabályai szerint elme-
het. Ezeket a határokat mindig fesze-
gette, de sosem lépte át.
Monica Kurzel- Runtscheiner fel-

hívta a figyelmet
arra, a XVIII. szá-
zadban nem volt
könnyű megszok-
ni az embereknek,
hogy egy nő ural-
kodik, ráadásul
ez idő alatt adott
életet tizenhat
gyermekének, ami
cseppet sem köny-

nyítette meg, hogy ellássa feladatait.
Érdekességként említette meg, hogy ő
teremtette meg a nők körében a lovag-
lás divatját. Kitért arra is, női mivoltát
(a gyenge, védtelen anya látszatát) ki-

válóan használta arra, hogy szövetsé-
geseket találjon.
Ez az erős, okos asszonyt még ked-

venc időtöltései is népszerűvé tették.
Fiatalon szeretett táncolni, szerette az
álarcos bálokat, amelyeken többször
inkognitóban vett részt a nép között,
télen a szánkózást, amit szintén ő ho-
zott divatba, később pedig, kevés sza-
badidejében szívesen kártyázott.
A rendezvény második részében

a Duo Ovocutters koncertje invitálta
zenei időutazásra a közönséget. Sonja
Leipold és Christoph Hofer előadá-
sában csembalóra és harmonikára írt
művek csendültek fel. (db)

Az eseményt az NKA támogatta.

Ó, azok a 60-as, 70-es, 80-as évek!Kü-
lönleges időszak volt a gödöllői kas-
tély életében is: egyik felében szociális
otthon, a másik felében szovjet lakta-
nya működött, az egykori muzsikus
gang és klasszicista fürdő helyén pedig
tiszti lakások voltak.Aszemtanúkmég
köztünk élnek és jól emlékeznek arra,
hogyan töltötték az itt lakó idős embe-
rek hétköznapjaikat a királyi lakosz-
tályokban. Vagy arra, hogy a szovjet
kantinban milyen árucikkeket lehetett
vásárolni; mit, mire lehetett cserélni a
kiskatonákkal.
A kastély munkatársai fontosnak

tartják ezeket az emlékeket a lehető
legteljesebb mértékben összegyűjteni,
megőrizni. Ezért nemrégiben riport-
pályázatot hirdettek 8-13 éveseknek
„Kérdezd a nagyit!”, és 14-18 évesek-
nek „Bye-bye Szása!” címmel. Az ifjú
riporterek feladata, hogy a környeze-
tükben olyan riportalanyt keressenek,
aki szívesen mesél ezekről az élmé-
nyeiről. A pályázók választhatnak,
hogy írásban vagy videóval rögzítik az
interjúikat. A legjobbak tabletet, oko-
sórát és e-könyvolvasót nyerhetnek, de
riportalanyaikat is díjazni fogják, két-
személyes, állandó belépővel.

A pályázaton összegyűjtött emlé-
kek alapjául szolgálnak majd a kas-
tély jövő évi retró kiállításához, amit
– az Ifjúság Évéhez is kapcsolódva –,
rendhagyó módon, diákokkal együtt-
működve, egy közös munkafolyamat
eredményeként terveznek megrendez-
ni.
A pályázat részletes kiírása megta-

lálható a kastély weboldalán, további
információt pedig magától Szásától
kérhetnek a diákok ezen a címen: sza-
sa@kiralyikastely.hu.

(nyf)
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

PAN: Három hónapos keve-
rék kan kölyök és testvéré-
vel, Stannal van együtt. Na-
gyon eleven, két roszcsont.

BIZSU: Egy éves labra-
dor keverék, nagyon játé-
kos, tanítható, gyerekba-
rát kutya.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

November 18-19-én
szombaton,vasárnap

9-11 óráig.
Rendel:

dr. Koleszár István
állatorvos

Gödöllő,
Mátyás király utca 11.

Telefonszám:
06/30-535-5523

TURUL
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

PAMACS: Nyolc hóna-
pos, kistestű szuka. Na-
gyon gazdacentrikus, bú-
jós, szeret fotelben alud-
ni.

Bár szereti az ember közel-
ségét, mégsem emiatt hívják
barátposzátának, hanem a
hím feje búbján hordott fekete
sapkamiatt. A sötét folt a szer-
zetesekre emlékeztette az
embereket. Számos népnyelvi
neve mind erre a jellegzetes-
ségére utal: barátfülemüle,
papfülemüle, fekete folt. Szép,
dallamos, hosszú éneke miatt
is jól ismert madár. Közeli ro-
kona, a sokszavú poszáta ko-
moly filmes karriert futott be,
Az éhezők viadalában a fősze-
replő Katniss Everdeen védje-
gye lett.

AbarátposzátaEurázsiamelegésmér-
sékelt részein honos, de Észak-Afri-
kában sem idegen. A Dél-Európában
élő egyedek egész évben helyben
maradnak. A hűvösebb éghajlaton
élők viszont télen melegebb vidékek-
re vándorolnak. A faj érdekessége,
hogy minél északabbra fekvő vidé-
ken honos a pár, annál délebbre ván-
dorol a hideg hónapokra. Hazánkból

is elköltözik többnyire, de ha gondos
gazda etetőjére talál, szívesen nálunk
tölti a telet. A hosszú vándorút előtt
felhalmozott testsúlyuk, amely nél-
külözhetetlen a több ezer kilométer
megtételéhez, lomhábbá teszi őket.
Ezért sajnos könnyebben esik raga-
dozó madarak áldozatául ebben az

időszakban. A dús cserjésekben érzi
igazán otthon magát, de bozótosok,
bokorsávok, városi parkok, kertek is
gyakran szolgálnak élőhelyéül.
A barátposzáta 15 cm hosszúra nő
meg, szárnyfesztávolsága elérheti
a 23 cm-t, tehát a verébnél valami-
vel kisebb. A poszátafélék között is
elég kisméretűnek számít. Tollazata
nagyrész szürke, háta kissé barnás
árnyalatú. A fiatal egyedek fejteteje
barna, a tojóké pedig rozsdavörös. A
fekete fejfedő a felnőtt hímek kivált-

sága. Csőre olyan, mint egy ár.
A már említett sokszavú poszáta
feljegyzések szerint ezt szinte
fegyverként is használja. Ha egy
kisebb állat, egy macska például
megtámadja fészküket, a poszá-
tapár bátran rátámad, és elűzi.
A békésebb barátposzáták in-
kább csak apróbb élőlényekre
vadásznak a fák lombkoronájá-
ban megbújva. A lesből elkapott
rovaroknak, pókoknak, csigák-

nak vajmi kevés esélyük van a fürge
mozgású énekesmadárral szemben.
Szintén fontos táplálékforrás szá-
mára a viszonylag magas cukor- és
vitamintartalmú bodzabogyó. A sok-
sok madárfaj között a barátposzáták
is előszeretettel látogatják ősszel és
részben télen is ezeket a bogyóktól

roskadozó bokrokat. Aki madárba-
rát kertet szeretne, kialakítása során
tartsa szem előtt, hogy olyan cserjé-
ket, fákat is ültessen, amelyek télvíz
idején eleséget biztosítanak a nálunk
telelő barátposzátáknak. Szívesen
fogadnak bármilyen más lágy táplá-
lékot, legyen az gyümölcs, zöldség
vagy akár tejtermék.
Monogám madárfaj. A hím több fé-
szek építésébe is belekezd, mely ala-
pokból a tojó választja ki a fészek-
rakásra legalkalmasabbat. A fészket
száraz növényekből építik, és puha
szőrszálakkal teszik kényelmesebbé.
Nem tartoznak a jeles építészek közé,
kialakított otthonuk szerkezete any-
nyira laza, hogy a rövid költés után
általában szét is hullik. A barátposzá-
ta évente kétszer költ május és június
között. A 3-7 tojás 11-14 napig tartó
kiköltésében mindkét szülő szerepet
vállal.
AMagyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület „Az év madarának”
választotta 1993-ban a barátposzá-
tát. Magyarországon a leggyakoribb
poszátafaj, ez körülbelül egymillió
párt jelent. Bár a hazai és az európai
állomány egyaránt mérsékelt növeke-
dést mutat, a fajt Magyarországon vé-
dettnek nyilvánították. Eszmei értéke
25 ezer forint.

Az ember apró cimborája: a barátposzáta

Az igazi macskabarátok tud-
ják, hogy mennyire nyugta-
tó egy macska simogatása,
dorombolása, és mennyi
kedvességet, gyöngédséget
tanulhatunk imádott négy-
lábunktól. Nézzük, milyen
pozitív hatása van a macská-
nak!

1. Csökkenti a szívbetegségek ki-
alakulásának esélyét
Tanulmányok szerint azok az embe-
rek, akiknek macskájuk van, sokkal
kisebb eséllyel kapnak infarktust,
stroke-ot, és más szívproblémák is
elkerülik.

2. Stroke
Egymacska az életünkben nem csak
a szívünk, de érrendszerünk egész-
ségére is jótékony hatással van.
Akiknek macskájuk van, csökken a
koleszterinszintjük, is kisebb esély-
lyel érinti őket a stroke betegség.

3. Vérnyomás csökkentése
Amagas vérnyomás kezdetben nem
mutat különösebb tüneteket, azon-
ban idővel számos egészségügyi
problémát okozhat. Mint pl. külön-
böző szívbetegségek, vese-, és látás-
problémák. A macska közelsége jó
hatással van a vérnyomás szabályo-
zására is.

4. Elkerülnek az allergiák
Azok a gyerekek, akik macskákkal
együtt nőnek fel, sokkal erősebb im-
munrendszerrel rendelkeznek, ezért
őket az allergiák is jobban elkerülik.

5. Stressz ellen
A macska jelenléte boldogsághor-
mont szabadít fel, a gazdi sokkal

nyugodtabbnak, kiegyensúlyozot-
tabbnak érzi magát. Egy puha négy-
lábú csökkenti a stresszt, és a szo-
rongást.

6. Könnyebb alvás
Sokan, akik a macskájukkal alsza-
nak arról számoltak be, hogy nyu-
godtabb, és kiegyensúlyozottabb az
éjszakájuk, nem küzdenek álmatlan-
sággal.

7. Jó hatással van a mentális
egészségre
Autisták esetében bizonyították be,
hogy a macska sokkal nyugodtabbá
teszi őket. De segíthet a depresszió
tüneteinek enyhítésében is.

8. Pozitív kisugárzás
Amacska elszívja a káros energiákat
a lakásban, és pozitív energiákat bo-
csát ki. Ezt észre sem vesszük, csak
azt tudjuk, hogy nagyon jól érezzük
a macska társaságában magunk.

8 meglepő pOZITÍV egésZségügyI
Ok, amIT egy macska VOnZ aZ
ember éleTébe

Frau Bürgermeisterin von Gödöllő, közismertebb ne-
vén Bürgi igazi karácsonyi meglepetéssel rukkol elő.
Gödöllő polgármester macskája, akinek a rajongótá-
bora a facebookon a napokban elérte az 5000 főt, egy
különleges ajándékkal lepi meg barátait: hamarosan el-
készül saját 2018-as naptára, amit Bürgi legjobb fotói
színesítenek.
A naptár december elején jelenik meg, s mindösz-
sze 700 forint + postaköltség áron megrendelhető a
pmh@godollo.hu e-mail címen. Az eladásából szár-
mazó bevételt Bürgi a Gödöllői Gyepmesteri Telep ku-
tyáinak adományozza, hogy nekik is szép karácsonyuk
legyen

Készül Bürgi naptára



8 Gödöllői SzolGálat Sport 2017. november 14.

Edzőbuktató meccset játszott a Gö-
döllői SK csapata, akik a megyei I.
osztályú pontvadászat 14. játék-
napján hazai pályán kaptak ki 3-1-
re a Tököltől. A meccs végén közös
megegyezéssel lemondott Szász
Ferenc edző (a képen). A GEAC 6-2-
re kapott ki Csömörön, míg a GSK
II.-Szada Csomádon szenvedett
6-3-as vereséget.

A GSK az elmúlt időszakban kezdett ma-
gára találni, legalább is az eredmények ezt
mutatták, ugyanis az utóbbi három mecs-
csét megnyerte a csapat, így esélyesként
fogadta a 12. helyen álló tökölieket. Az
első öt percben már két kihagyott ziccer-
nél jártak Szász Ferenc tanítványai, de a

folytatás nem úgy alakult, ahogyan a gö-
döllőiek szerették volna. A szünetre kétgó-
los hátrányba kerültek a mieink, és ugyan
sikerült rendezni a sorokat, a második fé-
lidőre sem változott sokat a játék képe: a
vendégek lassították a játékot, aminek egy
újabb kontragól lett a jutalma, míg a GSK-
ban nem volt meg a kellő hit, így csak a
szépítésre futotta az erőből. A Gödöllő 17
ponttal a 10. helyen áll a tabellán.
A vereséget követően aztán edzőjét is el-
veszítette a csapat, miután Szász Ferenc a
lemondott, amit a vezetők elfogadtak, így
az ősszel már egyszer terítéken lévő edző-
váltás megérett. Információink szerint a
gödöllői alakulatot az ősszel hátralévő egy
meccs erejéig Nagy Dániel irányítja majd,
míg a lemondott edző az NB III-as Vecsés
kispadjára ülhet le.
Pest megyei I. osztály, 14. forduló
Gödöllői SK – Tököl VSK 1-3 (0-2)
Gólszerző: Rakonczay András.

Hátország – Hatos volt a sláger

Az elmúlt hétvége slágere gödöllői szem-

pontból a hatos szám volt, ugyanis mind
a megyei II. osztályban szereplő GEAC,
mind a harmadik vonalban szerénykedő
GSK II.-Szada hat gólt kapott idegenben.A
GEAC kettőt, míg a második számú GSK-s
alakulat három gólt rúgott válaszként, így
pont nélkül maradtak labdarúgó csapataink
ezen a játéknapon.
AGEAC 13 fordulót követően kilenc pont-
tal a 14., míg a GSK II.-Szada 12 játéknap
után, szintén kilenc ponttal a 10. helyen áll
csoportjában.
Pest megyei II. Északi-csoport, 13. for-
duló: Csömör KSK – GEAC 6-2 (3-1)
Gödöllői gólszerzők: Beregszászi Béla,
László Viktor.
Pest megyei III. Északkeleti-csoport, 12.
forduló: Csomád KSK – GEAC 6-3 (4-1)
Gödöllői gólszerzők: Szabó László (3).

-ll-

Labdarúgás – szász Ferenc Lemondott, utód még nincs

Eltökölt pontok, edzőváltás

Programajánló
November 19., vasárnap 13 óra
Gödöllői SK II.-Szada – Fóti SE
(Táncsics M. Sportcentrum)

November 19., vasárnap 17 óra
Gödöllői EAC – Gödi SE
(Egyetemi sportpálya, műfű)

Meccspontról, 3:2-re bukta
el az elmúlt hétvégén a Jász-
berény elleni hazai ranga-
dóját a Penta-GRC csapata,
akik ezzel szinte minden
reményüket elveszítették az
Extraligába kerülést illető-
en. A vigaszt a Magyar Kupa
továbbjutás jelentette: a gö-
döllői hölgyek a TFSE elleni
kettős győzelemmel jutot-
tak a legjobb nyolc közé.

Id. Grózer György együttese
sorsdöntő meccsen lépett pályá-
ra, már ami a bajnokságot illeti,
ugyanis a Jászberény elleni hazai
párharc arról hivatott dönteni,
hogy megmarad-e a remény az
alapszakaszban a csoport harma-

dik helyének megszerzésére. Nos,
úgy néz ki, hogy nem maradt, mi-
után Széles Petráék 2:1-es előny
után, a negyedik játékban 25-24-
es vezetésről kaptak ki. A drámai
és egyben fordulatos meccsen
előbb egyenlítettek a jászsági-
ak, majd az ötödik játszmában,
kihasználva lélektani előnyüket,
megnyerték is a mérkőzést 3:2-re.
A Penta-Gödöllői RC csapata öt
fordulót követően négy ponttal az
5. helyen áll csoportjában.
NB I., alapszakasz,
A-csoport, 5. forduló
Penta-Gödöllői RC –
Jászberény Volleyball
Team 2:3 (-18, 23, 18,
-25, -12)

Magyar Kupa – Nyolc között a
Gödöllő

A Magyar Kupában vigasztalód-
hatott a Penta-GRC, miután a
TFSE elleni találkozó visszavágó-
ján, a papírformának megfelelően
3:0-ra nyert, így kettős győzelem-
mel, 6:0 arányban jutott a legjobb
nyolc közé a Gödöllő.
A negyeddöntőben az ellenfél a
Palota RSE – Jászberény párharc
győztese lesz majd az ellenfél.
Magyar Kupa nyolcaddöntő,
visszavágó: Penta-Gödöllői RC –
TFSE 3:0 (17, 15, 22)

-li-

röpLabda – nyoLc között a magyar kupában

Elbukott rangadó, elbukott Extraliga?

Programajánló
Női Röplabda NB I. A-csoport, 6. forduló

2017 11. 19. vasárnap 18 óra
PENTA-GRC – Linamar-Békéscsabai RSE

(Török Ignác Gimnázium)

Százhalombattán rendezték
meg a 2017. évi Diák C Magyar
Bajnokságot, amelyen termé-
szetesen a Gödöllői Judo Klub
versenyzői is tatamira álltak,
sőt mi több, Krakóczki Máté
bajnoki bronzérmes lett.

Szádvári Zoltán edző igazán büszke
lehetKrakóczki Mátéra, aki a bron-
zéremmel megszerezte a Gödöllői
Judo Klub első magyar bajnoki érmét
is. A versenyen még egy gödöllői fi-
atalemberért, Ozsvári Sándorért is
szoríthattunk, aki szépen küzdve a
hetedik helyen végzett. -tt-

(a képen a mester és tanítványai).

A csehországi Tábor városában
rendezték meg a 2017-es Cy-
clocross Európa-bajnokságot,
amelyen remekeltek a gödöl-
lői 1WD MSE-KTM Teszt Team
versenyzői. Szekeres Viktória
a master kategóriájában ezüs-
térmet szerzett, míg testvére,
Szekeres Zsolt az előkelő 13.
helyen végzett kategóriájában.

Szekeres Viktória (a képen balra) óriá-
si csatában szerezte meg az ezüstérmet
a master kategóriában, ahol egészen az
utolsó körig kellett izgulni, hogy 2-4.
hely közül melyik jut a gödöllői ver-
senyzőnek. Végül az utolsó körben
ellépett riválisaitól és behajtott a má-
sodik helyen.
A kiválóan szereplő gödöllői kerékpá-
ros hölgy testvére, Szekeres Zsolt is
részt vett az Eb-n, aki a motorsport En-
durocross kategóriájában is otthonosan
mozog, amikor éppen nem kerékpáro-
zik. Zsolt a master 30-34 éves korcso-

portban végzett az előkelő 13. helyen. A
gödöllői versenyzők edzője édesapjuk,
Szekeres Sándor joggal lehet büszke
tanítványaira.

Két első hellyel kezdte az 1WD-
Team a cyclocross szezont

Budapesten, a Városligetben tartották
meg a 2017/18-as cyclocross Magyar
Kupa sorozat első futamát, ahol a gö-
döllői KTM Teszt Team csapat tagjai,
Szekeres Viktória és Medgyes Gábor
(az alsó képen) egyaránt az első helyen
végeztek.
Több mint 300 induló vett részt a futa-
mon és a versenyzőknek a körönként 3
kilométeres pályán közel 45 percet kel-
lett teljesíteni, ami nem kis erőt igényel.
Medgyes Gábor a Master 2 férfi kategó-
riában, míg Szekeres Viktória a Master
1 női mezőnyben kiváló teljesítményt
nyújtva az első helyen végeztek. -lt-

kerékpár – cycLocross európa-bajnkoság

Gödöllői ezüstérem

Egy góllal, 27-26-ra verte a Gö-
döllői KSE csapata a nagy rivá-
lis Csömör együttesét az NB II.
Északi-csoportjának legutóbbi
fordulójában, ezzel őrzi második
helyét a tabellán Bartos Gábor
együttese.

A találkozó inkább küzdelmes, mint
sem látványos volt, de ez semmit sem
von le a gödöllőiek érdemeiből, akik
ismét bizonyították, hogy helyén van
a szívük. Ennek és a csapategységnek
köszönhette a 27-26-as győzelmet a

Gödöllő, így hét fordulót követően 10
ponttal továbbra is a második helyen áll
csoportjában. Az idei pontvadászat iga-
zán kiegyensúlyozott, ugyanis az első
és az ötödik helyezett között mindössze
két pont a különbség.
NB II. Északi-csoport, 7. forduló
Gödöllői KSE – Csömöri SSZN Kft.
27-26 (15-14)
Utánpótlás, Ifjúságiak: Gödöllői KSE
– Csömör 24-27 (15-11); Serdülők:
B.Braun-Gyöngyös II. – Gödöllői KSE
30-36 (15-18), Főnix ISE – Angyalföldi
Sportiskola 25-19 (12-10) -li-

kéziLabda – torLódás az északi-csoportban

Egygólos GKSE diadalVéget ért a Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület 2017-
es rendezvénysorozata, amelynek zárásaként átadták a teljesít-
mény túrákon résztvevőknek a jól megérdemelt díjaikat.

A négy gyalogos és négy kerékpáros teljesítménytúrán közel 4000 túrázó vett részt az idén, közülük 163 nevezőből
129-en sikeresen teljesítették a Margita kupa túráit. A díjakat az egyesület elnöke, Pálffy Tibor adta át. -no-

díjátadó ünnepség – margita 2017

Közel négyezer túrázó

Az elmúlt hétvégén, a szlová-
kiai Érsekújváron rendezték
meg a Viva Dance Fesztivált,
ahol a gödöllői Kovács Kristóf
és táncpartnere, Loch Jázmin
latin kategóriában az ötödik
helyen végzett.

A gödöllői fiatalember és partnere
(a képen) 21 páros közül, a felnőtt B
latin kategóriában versenyzett és érte
el ezt a remek eredményt. Mindket-
ten a budapesti Quality Dance Tánc-
egyesület tagjai.

-la-

táncverseny – viva dance FesztiváL

Ötödik a gödöllői páros

judo – diák c magyar bajnokság

Első júdós érem az ob-ról
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November 14., kedd, 17.00:
Buka Enikő (oboa, furulya) növendéke-
inek hangversenye
November 15., szerda, 17.30:
Deákné Ella Beatrix (fuvola) növendé-
keinek hangversenye
November 16., csütörtök, 17.30:
Fodor László (klarinét) növendékeinek
hangversenye
November 21., kedd, 17.30:
A zongora tanszak kiemelt hangverse-
nye
November 22., szerda, 17.30:
Székely Judit (furulya) növendékeinek
hangversenye

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GGödöllői Iparművészeti Műhely
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

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., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 13-19-ig:

Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
November 20-26-ig:

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunka-
idő, heti 15 órás.
A munkavégzés helye: 2100 Gö-
döllő, Ady Endre út 59.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: A gondozóintézetben
felnőtt klinikai szakpszichológusi
feladatok ellátása. Egyéni pszichote-
rápia vezetése, pszichodiagnosztika.
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, felnőtt klinikai szakpszi-
chológusi végzettség,
• Pszichiátriai osztályos és/vagy

egyéni pszichoterápiában szerzett
gyakorlat
• Teammunkában jártas és alkalmaz-
kodó személyiség
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
• Magyar állampolgárság, büntetlen
előélet
• Működési nyilvántartásról másolat
• MOK-tagság
Apályázat elbírálásánál előnyt je-
lent:
• Jártasság a pszichiátriai nagy kór-
képek pszichoterápiás támogató se-
gítésében
• Pszichoterápiás végzettség
• Gondozóintézeti gyakorlat

Apályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány, vagy az igény-

lés postai feladását igazoló szelvény,
• Végzettséget és képesítéseket iga-
zoló okiratok másolatai
• Működési nyilvántartásról másolat
• MOK-tagsági igazolás

A munkakör betölthetőségének
időpontja: A munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal be-
tölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: Megjelenést követően folya-
matos.
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt dr. Kostyál
Anna Gondozóvezető főrvos ad a
28/420-480-as telefonszámon.
Apályázatok benyújtásánakmód-
ja: Postai úton megküldve, vagy
személyesen a Gödöllő, Petőfi Sán-
dor utca 1-3. szám alatti I. számú
Rendelőintézet I. emeletén lévő
igazgatóságra

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.

évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Pszichiátriai Gondozóintézetébe

1 fő felnőtt klinikai SZAKPSZICHOLÓGUS MUNKAKÖR betöltésére.

Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről - értelmében 2018-ban is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRANapja alkalmából a kimagasló tel-
jesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT

A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (ame-
lyek) kiemelkedő eredményeket értek el:

a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában
és meghonosításában.

“A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy
legfeljebb két személy részesíthető”.

Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2017. november 24. (péntek), 12 óra

Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

AZöld Híd NKft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
GÖDÖLLŐN 2017. DECEMBER ELSEJÉTŐL VÁLTOZIK A SZELEKTÍV ÉS A ZÖLDHULLADÉK

GYŰJTÉSI RENDJE, mivel a társaság visszaáll az egyműszakos munkarendre.
2017. november 22-én gyűjtik az idei évben utoljára a zöld hulladékot, ez a szolgáltatás 2018. április elejéig
szünetel. 2017. november 29-én a szelektív hulladékok begyűjtése még a szokásos rend szerint történik.
Az aktuális gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni.
Kérjük, hulladékaikat legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6:00-ig szíveskedjenek kihelyezni!

További információk: www.zoldhid.hu, ugyfelszolgalat@zoldhid.hu, facebook.com/www.zoldhid.hu

TÁJÉKOZTATÓAZ ORVOSI ÜGYELETRŐL
Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakossá-
got, hogy a magasabb szintű ellátás érdekében önálló honlapot hoztak létre a Gödöllő központi orvosi ügyelethez
tartozó településeken élő lakosok részére. Ez a honlap az ügyelet alapvető információit tartalmazza, és lehetőséget
nyújt a direkt kommunikációra is. A részletes információkat pedig a szervezet központi honlapja tartalmazza, ahol
a betegek tájékoztatást kaphatnak az elérhetőségekről (telefonszám, rendelési idő, rendelő címe), működésről, de

a legfontosabb gyógyszerekről, leggyakoribb betegségekről egyaránt.
Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft. a www.orszagosorvosiugyeletgodollo.hu internetes

címen érhető el, a link a www.godollo.hu honlapon is megtalálható.

MŰVÉSZETEK HÁZAGÖDÖLLŐ

ÁLLÁSHIRDETÉS

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI MUNKATÁRS POZÍCIÓBA

Főbb feladatok, munkák:
Számlák, szerződések ellenőrzése, havi jelentések, beszámolók készítése,
eseti jellegű elemzések, kalkulációk elkészítése, Könyvvizsgálati ellenőr-
zésekben való közreműködés
Az álláshoz tartozó elvárások:
Minimum 2 év könyvelői tapasztalat,magas szintű MS Office ismeretek,
különösen MS Excel, pontosság, precizitás, önállóság, rugalmasság, elkö-
telezettség, rendszerszintű gondolkodás
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
Felsőfokú gazdasági végzettség, jó kommunikációs készség.
Szükséges tapasztalat: 2-3 év szakmai tapasztalat
Szükséges nyelvtudás: Középfokú angol nyelvtudás.
Munkavégzés helye: Gödöllő
Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány, jó kommunikációs képesség,
Jelentkezés módja: Magyar nyelven fényképes önéletrajz és motivációs
levél küldése, bérigény megadásával a hr@muza.hu e-mail címre.
Egyéb információ:Munkába lépés időpontja: 2018. január 1.
Jelentkezési határidő: 2017. november 30.

A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola

TAKARÍTÓT KERES
Azonnali munkakezdéssel, heti 20 órás (napi 4 óra) munkaidőben.

Érdeklődni, jelentkezni a 28/513-025 telefonszámon lehet.
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Nőknek és férfiaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése

és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

„A kevesebb néha több”

D’Elia
Szalon

www.delia.hu

KARÁCSONYI VÁSÁR
A GÖDÖLLŐI PIAC

TERÜLETÉN
A Gödöllői Piac Kft.
„Karácsonyi vásár a piacon”
árusítást szervez.
Felhívjuk azon kereskedők
figyelmét, akik az ünnep han-
gulatához illeszkedő termékek
kereskedésével foglalkoznak,
hogy jelentkezzenek a Piac Kft.
igazgatójánál!

Termékkör:
- játékok és ajándéktárgyak;
- fény és dekorációs anyagok;
- sütemények, édességek;
- kézműves termékek;
- fenyőfa

A vásár időtartama: 2017. 11. 20. – 2018. 01. 07.
Jelentkezni lehet: Gödöllői Piac Kft.,
2100 Gödöllő, Szabadság út 3. Fekete Zoltán igazgatónál:
+36-30-5030777; e-mail: gpiac@invitel.hu

ERZSÉBET - KATALIN BÁL
2017. november 25-én, 19 órától

a SZIE Alma Mater Éttermében
Sztárvendégek: Magyar Állami Népi Együttes táncosai

Zene: Sakk Matt Company Zenekar
Vacsora:
- Szélben szárított fekete erdei sonka, rukkola salátával,
érlelt tehénsajttal.

- Marhalapocka Jack Daniels-mártással, grillezett kukoricával,
ropogós burgonya koronggal, tépett salátával.

- Házi rétes: meggyes-mákos, túrós

A belépőjegy ára vacsorával 5000 Ft/fő
A belépő elővételben kapható az egyetem éttermében vagy telefonon

megrendelhető a +36-20/590-8130 és a +36-30/484-9753-as számokon.



INGATLAN
+ Kazinczy krt-on, 2 szobás 52nm-es, tégla, konvektoros,
műanyag ablakos, redőnyözött, parkettás szobás, jó ál-
lapotú 4. em.i lakás sürgősen eladó. Iár 16,7M. Tel: 20-
772-2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel: 20/944-7025
+ I.em.i, tégla, konvektoros, 51nm-es erkélyes, lakás Já-
nos utcában eladó. Új műanyag ablakok. I.ár: 18,6MFt.
20/772-2429
+ Gödöllőn minőségi, új építésű, csok képes, 2 szintes
ikerház eladó, 4szoba+ nappalis, 127nmes, 375nm-es
saját telekkel. Kulcsrakész ár: 35,9MFt, csak a földszint
kulcsrakészen 2+nappalival. 31,9M. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn 3szoba+ nappalis, új építésű, nettó 93nm-es
ikerház eladó 250nm-es telken: iár: 32,5M Ft. Tel:20/772-
2429
+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nm-es, összközműves, két
utcára nyíló építési telek, 130nm körüli bontandó/ felújí-
tandó házzal eladó. Ár 18,2MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő Blahai részén 130nmes, 3szoba+ nappalis, szu-
terénes, garázsos családi ház 740nmes telken eladó. Iár:
26,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Második emeleti, erkélyes, két szobás, felújítandó
állapotú lakás, szigetelt tömbben eladó. Iár:16.6MFt
Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás, jó állapotú családi
ház eladó. Iár:36.5MFT! Tel:20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es te-
lekkel 30,9MFt-ért. Tel:20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes ikerházi lakások el-
adók! Iár:43.5MFt. Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, Kazinczy körúton, 4.em-i, erkélyes lakás el-
adó! Iár:18.3MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! Tel:20/539-1988
+ Szadán, panorámás domboldalon új építésű, nappali+3
szobás ikerházak eladók! 34.9MFt! Tel:20/539-1988

+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetkö-
zeli belterületi építési telek 20nmes téglaházzal eladó!
Iár:8,2MFt. Tel:20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen szép környezetben, jó
fekvésű, 970m2, gondozott, összközműves építési telek
10,9M-ós irányáron sürgősen eladó! Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/804-2102
+ Figyelem! Árcsökkenés! Gödöllőn a Kertvárosban felújí-
tásra szoruló családi ház sürgősen eladó. Tel: 06-20-432-
9665
+ Eladó Gödöllőn a János utcában egy Csíkoshoz közeli,
felújított, 64 m2-es, két hálószobás (parkettázott), étke-
zős, konvektoros, alacsony rezsijű 3. emeleti lakás! Iár:
17,5 M Ft! Tel: 30/398-8364
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+ 3szobás
családi ház 750nm-es telken. Az ingatlan felújításra szo-
rul, a tető teljesen új. I.á.: 25,5M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyves egyik csendes utcájában egy
2szintes, 2nappali+ 3szobás családi ház 2267nm-es tel-
ken garázzsal, zöldségtárolóval, szaletlivel. I.á.: 43,9M Ft.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépíté-
sű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 25,9M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy nappali, konyha,
fürdőszoba +1 tetőtéri szobás ingatlan fűtött szuterén-
nal. I.á.: 19,8M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 2011-ben épült, nap-
pali+ 2,5 szobás, fürdőszobás (kád+ zuhanyzó) sorházi
lakás 97nm alapterületen 100nm-es telekrésszel. Az in-
gatlanhoz tartozik fűtött garázs, öntözőrendszer, riasztó,
kifogástalan állapotú. I.á.: 45MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy kisméretű lakó-
ház, nyílászárócserével, gázfűtéssel 1094nm-es telken,
30m-es utcafronttal. A telek ikerház építésére alkalmas.
I.á.: 17,9M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy új építésű, nappali+ 3szobás, 120nm
alapterületű családi ház kulcsrakész állapotban. I.á.: 35M
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappali+ 3szobás, új építésű, kulcs-
rakész, földszintes családi ház, mely CSOK igénylésre al-
kalmas csodálatos panorámával! I.á.: 33M Ft. 0620-919-
4870
+ Eladó Veresegyház központjában egy csendes mellé-
kutcában egy 2szobás, földszintes, vegyes építésű csa-
ládi ház 460nm-es telken. I.á.: 15,8M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Vácszentlászlón a tóparton egy 2szintes, 80nm-
es, nappali, konyha+ tetőtéri szoba, fúrt kút, fűtött garázsú
ingatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy fatároló, telepített
gyümölcsfák, örökzöldek. I.á.: 15MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Boncsokban egy 700nm-es zártkerti
ingatlan gyümölcsfákkal, telepített termőszőlőkkel. I.á.:
1,5M Ft. 0620-919-4870
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ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn 1 szoba összkomfortos, bútorozott albérlet
kiadó. Érd: 06-20-226-3007
+ Gödöllőn külön bejárattal 2 szoba hallos 1. emeleti lak-
rész kertes házban december 1-től kiadó. 1 havi kaució
szükséges. 06-30-569-8137

ÜZLET, IRODA
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-
es utcafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, be-
mutató terem, rendelő stb.) 2 bejárattal, hosszútávra
kiadó (biztonsági ajtórács, önálló mérőórák). Tel: 06-
20-944-3356
+ Gödöllő központjában, több helyiségből álló, 120
nm alapterületű helyiség raktár, iroda, sport, rendelő
vagy egyéb tevékenység céljából kiadó. 06-30-307-
7314
+ RAKTÁR KIADÓ -130 nm- irodával, polcokkal a
TESCO-val szemben. Illetve 25 nm-es IRODA KIADÓ
AKÁR EGY NAPRA IS (TESCO-val szemben). +36-20-
418-8878
+ Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, rendezett és
karbantartott környezetben 40 nm-es, igényesen ki-
alakított üzlet kiadó 2018. január 1-től. Érd: 06-20-
359-0365
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Belsőépítészeti kivitelezőként ASZTALOS BESZERELŐ
munkatársat keresünk műhely- és helyszíni munkákra.
Nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező kollégát vá-
runk. Jelentkezni telefonon: 06-70-984-9000
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek táblagéppel, okostele-
fonnal végezhető munkára. Nemzetközi üzlet, határtalan
lehetőség. 06-20-777-1122 Károlyi Péter
+ A Csíkos ABC-be kiemelt fizetéssel BOLTI ELADÓT fel-
veszünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy személyesen a hely-
színen!
+ TAKARITÓNŐI ÁLLÁSRA KÖZÉPKORÚ HÖLGYET KERE-
SÜNK HOSSZÚTÁVRA, GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE - NAPI
8 ÓRÁRA – BEJELENTETT ÁLLÁS: ELVÁRÁSOK: HÁZI-
MUNKÁBAN JÁRTAS (MOSÁS, VASALÁS, TAKARÍTÁS),
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS GYORS, JOGOSIT-
VÁNNYAL és saját gépkocsival RENDELKEZŐ, MEGBÍZ-
HATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. NETTÓ FIZETÉS 160.000,-FT.

GÖDÖLLŐ ÉS KÖZVETLEN KÖRZETÉBŐL FÉNYKÉPES
BEMUTATKOZÓ LEVELET VÁRUNK: email: siemens51@
freemail.hu
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába FUTÁRT és PULTOS LÁ-
NYOKAT, ill. gyakorlattal rendelkező PIZZA SZAKÁCSOT
felveszünk. Tel: 06-70-772-7850
+ A Haszonállat-génmegőrzési Központ PÉNZÜGYI ÜGY-
INTÉZŐT keres teljes munkaidős közalkalmazotti jogvi-
szony keretében. Részletek megtekinthetők a www.gen-
megorzes.hu/hagk/allasajanlatok oldalon.
+ A Békési-Fót Kft PÉNZÜGYI MUNKATÁRSAT keres Gö-
döllői telephelyén lévő Renault Márkakereskedésébe. A
munkakör tartalmazza: -a kimenő számlák kiállítását,
-pénztárkezelést, -a gépjármű értékesítéshez kapcso-
lódó okmányirodai ügyintézést, -egyéb adminisztratív
feladatokat. Elvárások: Középfokú végzettség, jogosít-
vány. Előnyt jelent a pénzügyi, könyvelői területen lévő
tapasztalat. Jelentkezni lehet önéletrajzzal a szahulcsik.
katalin@bekesi.hu e-mail címen, vagy a 30/9116-439 te-
lefonszámon.
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+ Gödöllői élelmiszerbolt azonnali kezdéssel MŰSZAK-
VEZETŐT keres két műszakos munkarendbe. Érd: 06-30-
638-9788
+ Az Erzsébet Királyné Étterem keres szakképzett SZA-
KÁCSOT és FELSZOLGÁLÓT. A jelentkezéseket fényké-
pes önéletrajz formájában várjuk az info@erzsebetkiraly-
neetterem.hu e-mail címre. Címünk: 2100 Gödöllő, Dózsa
György út 2.
+ Gödöllő központjába, forgalmas szalonba KOZMETI-
KUST és FODRÁSZT keresünk azonnali kezdéssel. Érd:
06-70-374-9494

+ Gödöllői 56 nm-es panellakásba keresünk
rendszeres takarítót heti egy alkalomra. Az
időpontot és óradíjat előzetes egyeztetéssel
a kalkulált időtartalomra kérjük. Tel: 06-28-
442-2098
+ Végzős ÓVODAPEDAGÓGUSKÉNT délelőtt
folyamán bejelentett munkát keresek. Érd:
06-70-317-4394
+ Gödöllői családi házunkba heti 2x 5 órára
gyakorlott takarítónőt keresek. Tel: 06-30-
9397-091
+ Vagyonőröket keresünk akár beugrónak is
Gödöllői telephely őrzésére! Érdeklődni lehet:
ganz.control@gmail.com vagy 06-30-4598-
622

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordí-
tókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 06-
20-543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivá-
gás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűka-
szálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres
gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőzte-
tés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek elszál-
lítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás.
Gépi permetezés. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-
508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-
476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. Számítógép sze-
relés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. In-
gyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gö-
döllőn. További információ a www.thetagodol-
lo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 06-20-367-
4274
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi permetezést
vállalok: örökzöldek, gyümölcsfák, gyomirtás,
stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderí-
tése. 06-20-922-4400

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 06-70-621-6291
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítá-
sa, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-229
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089

+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Ké-
szíttesse fel redőnyeit a téli időszakra! Új redőny azonnal
megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ Külső és beltéri festő és burkoló munkát vállalok. A
munkák elvégzéséhez az anyagot kedvező áron biztosí-
tom. Tel: 06-20-9415-284
+ TÁRSASHÁZKEZELÉST VÁLLALUNK a szükséges vég-
zettség és engedélyek birtokában. Gödöllői gyakorlattal
és helyismerettel rendelkezünk. Kérésre referenciát tu-
dunk adni. Részletes információ kapható a 06-20-228-
1128 számon.

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talp-
masszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontá-
roktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-
7275

OKTATÁS
+ ANGOL, OROSZ nyelvtanfolyamok minden szinten.
Érettségi, vizsga felkészítés. Bővebb információ: +36-30-
375-6545; www.mencelus.com. Mencelus nyelvstúdió.

TÁRSKERESŐ
+ 72 éves özvegy, nemdohányzó hölgy keresi társát.
Szexmániások kíméljenek. 06-20-613-0748
+ 49 éves férfi korban hozzáillő hölgy társát keresi. Tel:
06-20-441-3412

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csil-
lárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csip-
két, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
06-30-308-9148
+ Eladó 380 V-os terménydaráló, TZ4-k eke tárcsa, 18 l-es
szőlőprés darálóval, permetezőgép tartályok 250-500 l,
szerszámok, vasanyagok. 06-70-325-4547
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, fest-
ményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órá-
kat, stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb
áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn terme-
lőtől. Több mint 1.000 közül választhat 30-40 %-os áron.
Szállításba besegítek. Tel: 30/569-8137
+ Eladó: 300-as mélyhűtőláda 10E, háromrekeszes álló
mélyhűtőszekrény 12E, olajradiátorok (12, 14 tagos) 8E,
villanytűzhely 10E, villanyrezsó 6E. 06-20-999-6453

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszere-
lés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minősé-
gi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 www.akkugodol-
lo.hu

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
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Beküldési határidő:
2017. november 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Szabó Anna, Kossuth L. u. 21.,
Olenyik Ákos, Blaháné út 117.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Szántai Béláné, Semmelweis u.
1/B., Koppányi Zsóka, Ország-
alma u. 8.
A Happy Box 2000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Lázárné Nagy Andrea, Liszt
F. u. 5.
A Városi Múzeum ajándékát
nyerte:
Varga Júlia, Nyárfa u. 13.,
Mezei Gézáné, Palotakert 9.
A Mezőgazdasági és Kerté-
szeti Áruház 1000 Ft‐os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Kalászi Miklós, Mandula u.
12., Hetényi Károly, Úrréti u.
4.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsolá-
son való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai című-
ket is megadják! Köszönjük!

NYITVA:
H–Szo 800–1700

Tel.:
06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím:
2100 Gödöllő,
ISaSzegI úT 60.

őszi ajánlatunk:

ViráGhaGymák, árVácska,

ősszel ViráGzó éVelők,

konténeres Gyümölcsfák, szőlőoltVányok

és konténeres dísznöVények

15.000 ft fölött

kedVezmény!

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország
az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára,
sporteseményére és kulturális rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro
és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer
rendezvényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban.
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultú-
rautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).

BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS
Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

Nyitva tartás: hétfő ZÁRVA, kedd-péntek 11.00-18.00 NYITVA, szombat 9.00-13.00
(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA),

vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)


