
Megkezdődnek a máriabes-
nyői P+R parkoló munkála-
tai, hamarosan elkészül a
gödöllői vasútállomás új vá-
róterme, a Budapesti Közle-
kedési Központ pedig a HÉV-
szerelvények megújítását
tervezi. Valamennyi fejlesz-
tés jelentősen javítja váro-
sunk tömegközlekedésének
színvonalát.

Hosszas előkészítés után a napok-
ban megkezdődik a P+R parkoló
kialakítása a vasúti megálló mel-
lett. A már 2010-ben tervbe vett
fejlesztésnek köszönhetően nem
csak a parkolás lesz megoldott,
hanem a környezet is sokkal rendezet-
tebbé válik. A projekt 4,3 milliárd fo-
rintból valósul meg.
A leendő P+R parkolót a Mikes Ke-

lemen utca és a Gárdonyi Géza utca

végében alakítják ki. A területen har-
minc gépkocsi parkoló, négy mozgás-
korlátozott parkoló, valamint tíz fedett
kerékpártároló kap helyet, s épp úgy
kamerás rendszer vigyázza a járművek

biztonságát, mint a gödöllői vasútállo-
más mellett.
Amunkák a napokban a terület elke-

rítésével már megkezdődtek, s a tervek
szerint nyár elejére be is fejeződhet-

nek. Az építkezés ideje alatt út-
lezárást nem terveznek, útszűkü-
letre azonban számítani kell.
A Nemzeti Infrastruktúra Zrt.

által kijelölt fejlesztés kivitelezé-
si munkáit a KÉSZ Kft. végzi.
Folyamatosan dolgoznak a

gödöllői vasútállomáson is a le-
endő váróterem és jegypénztár
kialakításán, ami kiváltja majd a
jelenleg üzemelő konténervárót.
Az akadálymentesített helyiség
a MÁV épületében kap helyet.
Jelenleg a belső, műszaki mun-
kálatok folynak. A beköltözésre
azonban még várni kell, mivel a
pénztár működése komoly infor-
matikai hátteret igényel, s csak

ennek kialakítása, valamint a próba-
üzem után kerülhet sor a jegyárusítás
megkezdésére, a konténerváró meg-
szüntetésére.

(folytatás a 2. oldalon)

Forgalomba álltak amentőmotorosok azM3-ason
Gödöllőnél. A 2. Erzsébet-bál bevételét a Magyar
MentőmotorAlapítvány kapta. (2. oldal)

Hagyományosan virágvasárnap mutatták be A
Besnyői Passiót a Máriabesnyői Nagyboldogasz-
szonyBazilika udvarán. (6. oldal)

Kettős győzelemmel bejutott a legjobb 4 közé a
TEVA-GRC a női röplabda-bajnokságban, mi-
után Jászberényben nyert 3:1-re. (8. oldal)

KÉSZÜL A MÁRIABESNYŐI P+R PARKOLÓ

Jelentős feljesztések a közlekedésben
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TéTényi éva:

Város(k)arcok
A Polgármesteri Hivatal első emeleti
folyosógalériáján péntek délután, nagy
érdeklődés mellett nyílt meg Tétényi
Éva első magyarországi kiállítása Vá-
ros(k)arcok címmel. Az Esztergomot az

előző ciklusban független polgármester-
ként vezető építészmérnököt nem kellett
különösképpen bemutatnia a megnyi-
tón Gémesi György polgármesternek,
hiszen 2012-ben, amikor a „Nők éve”
zajlott Gödöllőn, egy helyi közvélemény
kutatáson Tétényi Évát tekintették a leg-
meghatározóbb női politikusnak.Az ese-
ményre sokan érkeztek Esztergomból és
Budapestről is.

(folytatás a 6. oldalon)

Fotó: Balázs Gusztáv

lő ő ikl b f l l á
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A máriabesnyői P+R parkoló és 
a vasútállomás váróterme mellett 
megújulás várható a HÉV-nél is. A 
kísérleti szerelvény már épül – erről 
tett közzé tájékoztatót a Budapesti 
Közlekedési Központ. A tervek sze-

rint nem új járműveket vásárolna a 
szervezet, hanem a régieket újítaná 
fel, kívül és belül egyaránt. Az elkép-
zelések alapján már idén forgalomba 
állhat az első ilyen szerelvény, ami-
nek az átalakítási költségét 90 millió 
forintra kalkulálják. 
A prototípus tesztelése után, a ta-
pasztalatokat értékelve, az utasok vé-

leményét figyelembe véve kerülhet 
majd sor a felújításra, aminek célja  
az utastér jelentős korszerűsítése és 
komfortosabbá tétele.
Jelenleg a BKV járműállományát ké-
pező hév motorvonatok utastere sem 
kialakításában, sem látványában nem 
felel meg a mai kor elvárásainak: az 

ülések kényelmetlenek, a járművek 
szellőzése nem megfelelő, a belső ki-
alakítás az 1970-es évek stílusjegyeit 
hordozza magán, az utastájékoztatás 
elégtelen – áll a BKK honlapján köz-
zétett tájékoztatóban.
Mivel az átlagosan közel 36 éves 
járművek teljes körű cseréje 2020-
ig várhatóan nem tud végbemenni, 

a megújulásra az átalakítás 
lehet a megoldás. A felújított 
szerelvényben nemcsak új 
színvilág fogadja majd az uta-

sokat, hanem új elrendezés, és új, a 
mai igényeknek megfelelő ülések. 
Átalakítják a kapaszkodókat, ron-
gálásvédelemmel ellátott padló- és 
oldalburkolat létesül. Új, szigetelt 
ablakok, új fűtési rendszer, klíma, 
utastájékoztató rendszer és vezeték 
nélküli internet kerül a kocsikra. 

A szerelvény felújításának költségét 
90 millió forintra kalkulálják.
A prototípust a szentendrei vonalon 
tesztelik, s a későbbiekben kerülhet 
sor az utasok véleménye alapján át-
alakított kocsiknak a többi, így a gö-
döllői vonalon történő forgalomba 
helyezésére. 

jk

Készül a máriabesnyői P+r ParKoló

Jelentős közlekedési fejlesztések 

Folytatva a korábbi évek hagyománya-
it, idén is kipróbálhatták magukat az 
érdeklődők, a Magyar Autóklub  „Biz-
tonságosan közlekedni egy életúton” 
elnevezésű, közlekedésbiztonsági tan-
pályáján. Az oktatási országjáró prog-
ramsorozata március 24-én érkezett 
meg Gödöllőre.

Az érdeklődőket elméleti és gyakorlati 
feladatok várták. A programsorozat-
ba bekapcsolódtak a városi oktatási 

intézmények is, amelyeknek diákjai 
egyaránt kipróbálhatták a kerékpáros 
akadálypályát, és azt is, mit élnek át 
a gépkocsiban ülők akkor, ha hirtelen 
kell a fékre lépniük. 
A rendezvénysorozat megnyitóján 
részt vett Kis Antal közbiztonsági ta-
nácsnok, és Farkas Imre, a Gödöllői 

Rendőrkapitányság kapitányságveze-
tő-helyettese is. 

bj

 

A rügyfakadás miatt befejez-
ték a fagyöngymentesítés 
tavaszi szakaszát. Mivel az 
enyhe idő miatt nem sikerült 
minden megjelölt fán elvégez-
ni a szükséges beavatkozást, 
a munkát a következő, őszi 
metszési időszakra halasz-
tották. Szintén befejeződött a 
kétnyári növények kiültetése.

A VÜSZI megkezdte a játszóterek ta-
vaszi ellenőrzését és karbantartását is. 
Ennek során a város valamennyi ját-

szóterén pótolják a szükséges mulcsot, 
homokot és elvégzik a játszóeszközök 
javítását is, amennyiben ez indokolt. 
Mint megtudtuk, leginkább – sajnos 

– a rongálások miatt kell beavatkozást 
végezni. 
A tavaszi munkák része a csapadékvi-
zet elvezető árkok tisztítása is, ezt is 
folyamatosan végzik. Fontos azonban, 
hogy mindenki tisztában legyen vele, 
ez nemcsak a VÜSZI feladata. Lakott 

területen a nyitott árok kaszálásáról, 
tisztán tartásáról annak a feladata gon-
doskodni, akinek az ingatlana előtt ta-
lálható.                  kj

Képviselő-testületi döntések

Vüszi: TaKaríTanaK, KarbanTarTanaK

Tavaszi munkák a városban

A DMRV értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy április 2-án 8-13 óra kötött 
az ivóvíz közműhálózat karbantartási munkái miatt nyomáscsökkenés, 
ivóvíz- szolgáltatás szünetelése várható az alábbi utcákban: 
Ádám utca, Fecske utca, Csillag utca, Hold utca, Radnóti Miklós utca, 
Attila utca, Nap utca, Rózsa utca.

Kérik a tisztelt lakosságot, hogy a meghirdetett időpont előtt gondoskod-
janak a háztartásukhoz elegendő víz vételezéséről, s felhívják a figyelmet arra, hogy a karbantartás ideje alatt le-
rakódott üledék hálózatba bejutásának elkerülése érdekében fontos, hogy a vízvételi helyeket (vagy a vízóra előtti 
főelzáró csapot) tartsák zárva. 
A szolgáltatás ismételt beindításakor az ivóvízben átmenetileg sárgásbarna elszíneződés, zavarosság fordulhat elő. 
A mosatás miatt erősebb klór szag lesz érezhető, ez azonban az egészségre ártalmatlan. 
                                         A DMRV előre is köszöni a lakosság türelmét és megértését. 

Teljes egészében elfogadta Brüsz-
szel azoknak a hazai közlekedési 
fejlesztéseknek a listáját, amelye-
ket az előttünk álló uniós pénzügyi 
elszámolási időszakban kívánunk 
megvalósítani. Az Európai Bizott-
ság döntött arról, hogy az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív 
Programban (IKOP) és a Kör-
nyezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programban (KEHOP) 
összesen több mint 2000 milliárd 
forint uniós támogatás nyerhető el 
2014 és 2020 között.
Így az előttünk álló hét évben 
közlekedésfejlesztésre közel 1800 
milliárd forint uniós támogatás áll 
majd rendelkezésre 15 százalékos 
hazai társfinanszírozással. A leg-
nagyobb összeget, több mint 1100 
milliárd forintot az integrált közle-
kedésfejlesztési operatív program 
(IKOP) biztosítja majd. Az euró-
pai hálózatfinanszírozási eszköz 
(CEF) keretét elsősorban vasúti 

áruszállítást elősegítő beruházá-
sokra kívánják fordítani.

Emlékezetes, a kormány tavaly 
november végén tette közzé azok-
nak az országos jelentőségű köz-
úti, vasúti, városi és elővárosi köz-
lekedési fejlesztéseknek a listáját, 
amelyeket a 2014 és 2020 közötti 
uniós költségvetési ciklusban va-
lósítanának meg közösségi forrá-
sokból.
 Alapvetően a nemzetközi fővona-
lakon folynak pályafelújítási, né-

hol villamosítási munkák, illetve 
az elkészülő GSM-R infrastruktú-

rát kihasználva az európai irányí-
tási rendszert, az ETCS2-t építik 
ki több szakaszon. Újjáépülnek 
pályaudvarok, állomásépületek és 
ezekhez kapcsolódó P+R parko-
lók. Az állami vasúttársaság két 
ütemben vásárolhat új motorvo-
natokat. Szerepel a tervek között a 
repülőtéri gyorsvasút terve, vala-
mint a fővárosi elővárosi HÉV-há-
lózat felújítása is.

Brüsszel támogatja a beruházásokat

Figyelem, vízkorlátozás!

Gödöllőn a maGyar auTóKlub ProGramsorozaTa

Az utakon is fő a biztonság
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Jó helyre került az erzsébet-bál támogatása

Szolgálatba álltak a mentőmotorosok
a kistérségben is fontos

Terítéken a turizmus
A tervezett április 1-jei indítás-
nál korábban, március 13-val
szolgálatba álltak az Orszá-
gos Mentőszolgálat (OMSZ)
mentőmotorosai az M3-as au-
tópályán és Budapest belvá-
rosában – erről tájékoztatta a
sajtót az OMSZ kommunikáci-
ós igazgatója.

Mint az Győrfi Pál közleményéből
kiderült, márciustól az M3-as au-
tópályán Gödöllőnél egy nagy tel-
jesítményű mentő-motorkerékpár,
( A mentőmotort a múlt héten már
láthattuk is Gödöllőn - a szerk. )
Budapest belvárosában pedig egy
mentőrobogó működik, április 1-jé-
től pedig egy újabb mentőmotorral
és még egy mentőrobogóval egészül
ki az ellátás. A tervek szerint a nyári
időszakban a
Balaton part-
ján is bekap-
csolódik egy
mentőmotor
az életmentés
rendszerébe.
A mentők

a biztonságos
m o t o r o z á s
fontosságára
is felhívták a
figyelmet, mi-
vel az elmúlt

napokban ismét
több olyan baleset
történt, amelyek-
ben motorosok
szenvedtek súlyos
sérüléseket.
Az Országos

Mentőszolgálat
arra kéri az autó-
vezetőket, hogy
fokozottan figyel-
jenek a kétkerekű
járművekre, szá-
mítsanak rájuk
útkereszteződés-
hez érve vagy
előzés közben is
Amotorral közlekedőket a sebesség-
korlátozások betartására és a kiegé-
szítő védőfelszerelések használatára
figyelmeztetik, amelyek eséskor,

ütközéskor kivédhetik a súlyosabb
sérüléseket.
A Magyar Mentőmotor Alapít-

vány munkájára nagy szükség van
Gödöllőn és a térségben. Az
itt dolgozó szakemberek ke-
mény munkát végeznek. Épp
ezért esett a szervezetre a vá-
lasztás, amikor a szervezők
arról döntöttek, hogy a múlt
év novemberében megrende-
zett 2. Erzsébet bál bevéte-
lével a Magyar Mentőmotor
Alapítványt támogatják. Dr.
Gémesi György polgármester
a rendezvényt követően más-
fél millió forintot adott át az
alapítvány részére. (k.j.)

Fennállásának 25. évforduló-
ját ünnepelte csütörtökön a
királyi kastély lovardájában a
Holstein Genetika Kft. ame-
rikai-magyar vegyesvállalat.
A 2009-től a Gödöllői Ipari
Parkban működő cég – ami-
nek több vezetője is városunk-
hoz kötődik – tevékenységi
körébe a kiváló minőségű bi-
kasperma, a nagy hatékony-
ságú tőgyfertőtlenítők és
probiotikumok forgalmazása
tartozik.

A vállalat nevében szereplő holstein
szó a világ legjobb tejtermelő szar-
vasmarha fajtáját jelenti, a második
szó a genetikára, az apaállat kivá-
lasztás „művészetére-tudományára”
vonatkozik.
AWorld Wide Sires cég több mint

80 országba forgalmaz mélyhűtött
bikaspermát. A vállalat a magyar ter-
melők számára is biztosítja a kiváló
tenyészértéket képviselő terméke-
nyítő anyagot. Hazánkban egyenlő
eséllyel és egy időben használják a
tenyésztők a világ legjobb apaállata-
inak szaporítóanyagát.
A Holstein Genetika Kft. kiváló

szolgáltatásokat nyújt partnerei szá-
mára a tőgyegészségügy területén,
hiszen nagy hatékonyságú amerikai
tőgyfertőtlenítőket forgalmaz.
Az amerikai Accelerated Genetics

cég mikróbakészítményei a legkor-
szerűbb technológiával és összeté-
telben állnak a tenyésztők rendelke-
zésére. Használatukkal javulnak a

szaporodásbiológiai mutatók, keve-
sebb lesz a gyógyszerfelhasználás,
javul a testkondíció.
A céget többek között Gönczi Ti-

bor, a kastély igazgatója, dr. Gémesi
György polgármester, dr. Nagy Ist-
ván, a Földművelésügyi Miniszté-
rium parlamenti államtitkára és dr.
Horn Péter akadémikus, a Kaposvá-
ri Egyetem rector emeritusa köszön-
tötte.
Gödöllő polgármestere nagyra ér-

tékelte a Holstein Genetika Kft. te-
vékenységét. Örömét fejezte ki azért,
hogy fejlesztéseiket a Gödöllői Ipa-
ri Parkban valósították meg, magas
színvonalú munkájukkal nemzetkö-
zi téren is erősítik a város jó hírét.
Hangsúlyozta, hogy az önkormány-
zat igyekszik kedvező feltételeket
teremteni a gazdaság szereplőinek,
hiszen a prosperáló vállalkozások
nélkülözhetetlenek Gödöllő fenntart-
ható fejlődéséhez. A helyi gazdaság

hozzájárulása az önkormányzat fi-
nanszírozásához lehetővé teszi a di-
namikus fejlődés folytatását.
A tejhasznú szarvasmarhatartás

világszerte új teljesítményplafono-
kat tör át. Dr. Horn Péter előadásában
ezt a többi között azzal érzékeltette,
hogy elmondta: az USA lakosságá-
nak jelenlegi, évi 84 milliárd literes
tejfogyasztásához az 1944-es tejter-
melési rendszerben 143 millió hek-
tár takarmánytermelő területre lenne
szükség, míg a 2007-es termelési
színvonalon elegendő volt 13,6 mil-
lió hektáron takarmányt termelni. A
hazai tejtermelés bővítésére azért is
bőven van lehetőség, mert sajtból az
EU-27-ek átlagának a harmadát, vaj-
ból a negyedét fogyasztjuk el – egy
lakosra számítva.
A Holstein Genetika is jelentős

mértékben járul hozzá a hazai szar-
vasmarha ágazat utóbbi években ta-
pasztalható fejlődéséhez. (l.t.)

a világ legJobbJaival állhatJuk a versenyt

Jubilált a Holstein Genetika Kft.
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A turizmus fejlesztésének
lehetőségeiről tárgyaltak a
résztvevők a Gödöllői Több-
célú Kistérségi Társulás múlt
heti ülésén. A tanácskozá-
son döntés született arról is,
hogy a társulás a jövőben a
Turisztikai Egyesület Gödöllő-
vel együttműködve
dolgozik a turiszti-
kai fejlesztéseken.

A társulási ülésen az
aktuális pénzügyi dön-
tések mellett a turizmus
fejlesztése állt a közép-
pontban. A rendezvényen Darázs
György, a Turisztikai Egyesület Gö-
döllő elnöke mutatta be a szervezetet
és ismertette annak tevékenységét,
majd a csömöri és az isaszegi fejlesz-
tési irányvonalakat ismerhették meg
a résztvevők. Mint kiderült, Csömör

elsősorban természeti értékeire kíván
építeni ezen a területen, szomszéd
településünk pedig történelmi ha-
gyományainak megőrzésére és meg-
ismertetésére helyezi a hangsúlyt.
A tanácskozáson döntöttek arról is,

hogy a kilenc településből ( Csömör,
Dány, Isaszeg, Gödöllő, Kerepes,

Nagytarcsa, Valkó, Vácszentlászló
és Zsámbok) álló társulás belép a
Turisztikai Egyesület Gödöllő tagjai
közé. Ez azért is jelentős, mert ezzel
valamennyi település az egyesület
tagjává válik.

(ny.f.)

Bár szinte mindenhol ellenzik, to-
vább szigorodik a vasárnapi zár-
va tartás, az eredetileg elfogadott
mellett a világörökségi területekre
is kiterjeszti a vasárnapi munka-
végzés tilalmát a kereskedelemben
a kormány. Ha az Országgyűlés
jóváhagyását követően a Ma-
gyar Közlönyben megjelenik,
akkortól lép hatályba, hogy
a világörökségi területen
a további kivételek
közé nem tartozó
üzleteket leszámít-
va mindenkinek be
kell zárni, nyitva
csak azok lehetnek, akik ehhez
engedéllyel rendelkeznek.
Hogy ki tarthat nyitva, azt az

53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet
tartalmazza. E szerint a mentesülési
engedélyezési eljárásnak megfelelő
nyitva tartást az üzlet helye szerin-
ti település, Budapesten a kerületi
önkormányzat jegyzője, a Főváro-
si Önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület tekintetében a
Fővárosi Önkormányzat főjegyzője
(jegyző) engedélyezi.
Az engedély iránti kérelmet a te-

vékenység végzésének megkezdése
előtt 5 nappal kell a jegyzőhöz be-
nyújtani. A kérelemnek tartalmaz-
nia kell az üzlet nevét, címét, cég-

jegyzékszámát (egyéni vállalkozó
esetén nyilvántartási számát) és a
mentességi feltételeknek való meg-
felelésre vonatkozó nyilatkozatot.
A jegyző a kérelem benyújtásától

számított 5 napon belül jelzi a jogo-
sultság hiányát, ha a nyitva tartás-
hoz szükséges mentességi feltéte-
lek nem állnak fenn, ha a jegyző

5 napon belül nem jelzi a
jogosultság hiányát,
akkor a tevékeny-
ség megkezdhető
vagy folytatható.
Nem érdemes

azonban engedély nélkül
nyitva tartani, mivel a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság próbavá-
sárlásokkal és a nyilatkozatok be-
kérésével ellenőrzi, hogy az üzletek
betartják-e az új szabályozást.
Az érintettek azonban nem tö-

rődnek bele ilyen egyszerűen az
új, rájuk kényszerített helyzetbe. A
vasárnapi zárva tartás miatt a Liga
Szakszervezetek és a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetsé-
ge (VOSZ) az Alkotmánybíróság-
hoz (Ab) fordul mert álláspontjuk
szerint az erről szóló törvényhez
nem készült előzetes hatásvizsgá-
lat, és nem volt elegendő idő a fel-
készülésre; ezek pedig a jogalkotási
törvénybe ütköznek. (BJ)

még nincs vége a szigorításnak!

Vasárnapi csiki-csuki

Járási szinten intézhető a családi pótlék
Áprilistól megszűnik a gyámhivatalok, a társadalombiztosítási igazgatási
szervek, a munkaügyi központok, a földhivatalok eddigi önállósága, ha-
tásköreik a kormánymegbízott és a járási hivatal vezetőjéhez kerülnek.
A változtatás szerint a kormányhivatalokhoz kerülnek például a területi

egészségbiztosítási pénztárak baleseti megtérítési feladatai, a honosítások-
hoz kapcsolódó anyakönyvezés, valamint az államkincstár családtámoga-
tással és lakáscélú támogatásaival kapcsolatos feladatai is.
A családi pótlékkal kapcsolatos ügyeket megyei helyett járási szinten

intézik majd.
Ez közel 200 új helyszínt jelent: a legnagyobb előnye, hogy nem kell a

megyeközpontba utazni a szülőnek azért, hogy igényelje, hanem el tudja a
járási központban is intézni.

(ny.f.)
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A TELEKI PÁL EGYESÜLET MEGHÍVÓJA

Teleki Pál halálának 74. évfordulója alkalmá-
ból, sírjánál, a máriabesnyői temetőben 2015. 
április 4-én, szombaton, 11 órai kezdettel 
tartjuk koszorúzással egybekötött megem-
lékezésünket.
Erre Teleki Pál tisztelőit szeretettel hívjuk, és várjuk!
A szokásos díjmentes különbusz a Művelődési Központ 
parkolójából 10.30-kor indul, és a temetőig minden busz-
megállóban fel lehet rá szállni.

A Teleki Pál Egyesület elnöksége

NAGYCSÜTÖRTÖK (április 2.):
7.00: Jeremiás siralmai, vezeklők 
visszafogadása
10.00: Krizma szentelési mise Vá-
cott
18.00: Esti mise az utolsó vacsora 
emlékére
19.30: Virrasztási lehetőség a Bazi-
likában
Mise után Agapé, búcsúbeszéd, éj-
szakai keresztút

NAGYPÉNTEK (április 3.):
9.00: Jeremiás siralmai
17.00: Keresztút a szabadtéri stá-
cióknál

18.00: Az Úr 
szenvedésének 
ünneplése (cson-
kamise)

NAGYSZOMBAT – HÚSVÉTÉJJEL 
(április 4.):
9.00: Jeremiás siralmai; Egész nap 
Szentsír látogatás – őrzés.
20.30: A húsvéti vigília szertartása, 
Feltámadási körmenet, Agapé

HÚSVÉTVASÁRNAP, HÚSVÉTHÉT-
FŐ (április 5-6.):
A szentmisék rendje: 9.00, 10.30, 
18.00.

Mindössze néhány nap telt el azóta, hogy március 27-ét, II. Rákóczi Fe-
renc, Erdély és Magyarország fejedelmének, a Rákóczi-szabadságharc ve-
zetőjének születésnapját emléknappá nyilvánította az Országgyűlés. 

Az országgyűlési határozat tisztelettel adózik a II. Rákóczi Ferencre fel-
esküdöttek emléke előtt is, akik a Cum Deo pro Patria et Libertate zászló 
alatt küzdöttek a magyar szabadság kivívásáért. 

Az emléknapon koszorúzást tartottak a Rákóczi szabadságharc emléktáb-
lájánál, a Gödöllői Református Líceum udvarában, ahol a Magyar Nem-
zeti Lobogó Társasága kezdeményezésére eddig is minden esztendőben 
megemlékeztek a fejedelemről és a szabadságharc résztvevőiről. 

Színes programokkal ünnepelte a víz világnapját 
a Szent János Utcai Óvoda. A március 22-ei ren-
dezvények során közösen népesítették be az udvari 
halastavat. Csoportonként egy-egy aranyhal, béka, 
vízinövények kerültek a megújult tóba, ami köré 
növényeket ültettek.

A gyerekeket akadálypálya várta, aminek egyik állo-
mása a „zöld” Petőfi Sándor Általános Iskola szabad-
téri tantermébe vezetett, ahol a víz „hangjait” kellett 
felismerni, vízi állatokat, vízi járműveket csoportosí-
tottak, puzzle hajó képét állították össze a gyerekek. 
Délután szülői együttműködésben Tavaszi virágvásárt rendeztek, ahol a lakótelepi lakást kinőtt szobanövények, a 
gyermekek által ültetett palánták, a sziklakertekben elszaporodott évelős növények, fűszernövények, virágmagok 
cseréltek gazdát, és megkóstolhatták a virág formájú linzereket, fűszeres maffinokat és a bodzás limonádét. 

Koszorúzás a Rákóczi emléknapon

Vizes nap a Szent János óvodában

A NAGYHÉT PROGRAMJAI A MÁRIABESNYŐI 
NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKÁBAN

Március 12-én Vácon szervezték a 
Zrínyi Ilona matematikaverseny ered-
ményhirdetését, melyen észak Pest 
megye legeredményesebb iskolája a 
gödöllői Szent Imre Katolikus Iskola 
lett. Az ennek jutalmaként járó ván-
dorserleg így immár másodszorra is a 
szentimrések vitrinjét díszítheti.

Mezey Dorottya 4. osztályos és Csiki 
Ádám 3. osztályos tanulók továbbju-
tottak az országos versenyre.
A 2. évfolyam csapatban 1. helyezést 
ért el (Bondár Tünde, Deme Dor-
mánka, Magó Máté), a 3. évfolyamos 

csapat 2. lett (Csiki Ádám, Mihályi 
Nándor, Foris Dávid), a 4. évfolya-
mosok csapatban 1. helyezést értek el 
(Mezey Dorottya, Erdei Zita, Laka-

tos Csongor).
Szintén szép eredményt értek el az 

iskola diákjai a Bolyai Természettu-
dományi Csapatverseny megyei for-
dulóján is. A harmadikosok között a 
dobogón csak szentimrések álltak, 

közülük a Biosz négyes és 
a Hópárduc csapatok jutot-
tak be az országos döntő-
be. A negyedikesek sem 
akartak tőlük lemaradni. 
Első lett, és tovább jutott 
a BÁBABERTA csapat, 
míg második helyezettek 
lettek a Vaddisznók, illetve 
a Zöld levelek. Az ötödike-
sek Turul csapata is meg-

nyerte a megyei fordulót, így készül-
hetnek az áprilisi országos döntőre. szi

NAGYHETI ALKALMAK 
A GÖDÖLLŐI  

EVANGÉLIKUS  
TEMPLOMBAN:

- Április 1. (szerda) 19.00: Lamentá-
ciós istentisztelet a premontrei test-
vérekkel

- Április 2. (nagycsütörtök) 18.00: 
úrvacsorai istentisztelet

- Április 3. (nagypéntek) 10.00:  
úrvacsorai istentisztelet; 18.00: pas-
siói istentisztelet

- Április  5. (húsvét vasárnap) 10.00: 
úrvacsorai istentisztelet

- Április 6. (húsvét hétfő) 10.00:  
úrvacsorai istentisztelet

MEGHÍVÓ
EMLÉKEZÉS A  MUHI CSATÁRA

A muhi csata 774. évfordulója 
alkalmából koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést tartunk 
Kálmán herceg szobránál, a Szent 
István egyetem épülete előtt.

Kálmán herceg, IV. Béla király 
öccse, testvérét védve kapott ha-
lálos sebet a tatárok ellen vívott 
küzdelemben.

A MEGEMLÉKEZÉS IDŐPONTJA:
2015. április 10., péntek ,11.00

Mindenkit szeretettel vár a Premontrei 

Gimnázium igazgatósága 

Szent Imrés sikerek

OPERETT SLÁGEREK A MŰVÉSZETEK HÁZA SZÍNPADÁN

Ismét operett estet rendez a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület. 
Április 12-én 17 órától a Művészetek Háza színpadán a műfaj hazai csillagai szólaltatják meg  
a legnépszerűbb operett dallamokat. 
A közönség Bálint Emesét, Erdős Melindát, Farkas Bálintot és Nógrádi Tóth Istvánt hallhatja az est folyamán.  
A művészeket Gödöllő Város Népi Zenekara kíséri. 
Belépőjegy ára: 2000.- Ft., nyugdíjasoknak 1700.- Ft. 
Jegyelővétel: Művészetek Háza Gödöllő, Kubatov Jánosnál (a polgármesteri hivatal portáján), valamint Balogh 
Gyulánál ( Gödöllő, Bercsényi u. 39.) 



Amszterdam, 1686. A tizen�-
n�olc éves Petronella Oortman 
a városba érkezését követően 
elfoglalja hel�ét dúsgazdag 
kereskedő férje, Johannes 
Brandt oldalán. Hamarosan rá 
kell azonban ébrednie, hog� 
az élete nem pontosan ol�an 
lesz, mint amil�ennek elkép-
zelte. 

Nella kétségbeesetten igyekszik eliga-
zodni a bonyolult viszonyok között, 
miközben rá kell döbbennie, új család-
jában semmi sem az, aminek látszik.
Házassága közel sem olyan, mint 
amiről valaha álmodott, de még attól 
is távol áll, amire anyja felkészítette. 
A rettegés csak erősebb lesz, amikor 
felbukkan egy titokzatos személy, egy 
miniatűrkészítő, aki rejtélyes küldemé-
nyeivel mintha az ő sorsát igyekezne 
egyengetni. Mintha ismerné a lány által 
csak tudni vágyott rejtélyeket…
A szerző, Jessie Burton a női sors és a 

szabadságvágy örök témáit járja körül, 
miközben regényének lapjain megele-
venednek a tizenhetedik század végi 
Amszterdam hétköznapjai. De micsoda 
hétköznapok! Álszent, titkokkal teli, 
kegyetlen világ bontakozik ki az olvasó 
szeme előtt. Kegyetlen – legalábbis an-
nak tűnő – nők és férfiak, akiket a pénz 

és a vallási indulatok irányítanak. 
Hogyan boldogulhat egy ilyen közeg-
ben egy alig felnőtt korba ért leány, aki 
a házasságot – anyja tanácsára – a sze-
génység előli egyedüli menedékként 
választja, s aki ennek ellenére a szerel-
met és a szeretetet vágyik megtalálni 
férje oldalán? Biztosítja-e  a szabad-
ságot a hatalmas vagyon, és védelmet 
jelent-e azok számára, akik – igaz, csak 
titokban – más életet élnek, mint amit 
a szigorú törvények előírnak? Nella új 
családja cseppet sem nevezhető átla-
gosnak. A város leggazdagabb kereske-
dőjét tisztelik ugyan, de fiatal feleségé-
re ferde szemmel néznek, mint ahogyan 
vénkisasszony nővérére is. Ráadásul 
mindannyiuk vállára súlyos teherként 
nehezedik a családi titok megőrzése...
A bonyolult érzelmi viszonyok között 
Petronella csak nehezen igazodik el. 
Helyzetét tovább nehezíti a titokzatos 
miniatűrkészítő, akinek ajándékai szin-
te jóslatként mutatják meg a jövőt. 
A babaház úrnője 2014-ben jelent meg, 
s Jessie Burton első regénye, amit Ang-
lia legnagyobb könyvesbolthálózata, a 
Waterstones az év könyvévé választott. 
                             nyf   
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Újabb mesehősöket örökített meg Szekeres 
Erzsébet. Ezúttal a Kairosz kiadó által meg-
jelentetett Tűzmadár című Benedek Elek me-
séiből készített összeállítás szereplőit álmodta 
papírra a gödöllői művész. 
A könyvet, ami ötvenkét – köztük  több klasz-
szikusnak számító Benedek Elek mesét  is 
tartalmaz – március 24-én este mutatták be 
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 
Központban. Szekeres Erzsébettel M. Tóth 
Katalin beszélgetett.                       jk

ELMARAD A WIENERKLASSIK ORCHESTER KONCERT

A Gödöllői Királyi Kastély tájékoztatása szerint a 2015. április 4-re tervezett Wienerklassik Orchester 
koncertje sajnálatos módon elmarad. A kastélyban megváltott jegyek a pénztárban visszaválthatók. 

A kastély az érdeklődők megértését köszöni.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Az aranykalitka titka

A Mag�ar Drámapedagógiai 
Társaság „Dráma van! Tava-
szi zsongás – A dramatikus 
nevelés hete” címmel már-
cius 20-27. között országos 
programsorozatot szervezett, 
amel�be városunk g�ermek-
színjátszással és drámape-
dagógiával foglalkozó szak-
emberei is bekapcsolódtak. 
A gödöllői esemén�eket a 
Garabonciás Színtársulat ko-
ordinálta.

A programsorozat részeként már-
cius 26-án, a Művészetek Házában 
szervezték meg azt a szakmai ta-
lálkozót, ahol a Gödöllőn és a ré-
gióban tevékenykedő, a témában 
érintett szakemberek cserélték ki 
tapasztalataikat. A találkozó célja 
az volt, hogy az e területen dolgo-
zók megismerjék egymást, vala-
mint lehetőséget teremtsen a szak-
mai áttekintésre és a párbeszédre. 
Mint azt Mészáros Beátától, a 
Garabonciás Színtársulat vezető-
jétől megtudtuk, a találkozóra a 

gödöllői és a környező települések 
drámapedagógiai, és a téma iránt 
érdeklődő szakemberei kaptak 
meghívást. Városunk oktatási in-
tézményei közül a Petőfi Sándor, 
az Erkel Ferenc és a Damjanich 
János Általános Iskola, valamint 
a Török Ignác Gimnázium szak-

emberei vettek részt a programon, 
ami – a drámapedagógiához híven 
– játékkal kezdődött, majd a Ga-
rabonciás Színtársulat „Az őrző” 
című foglalkozásából készült drá-
mapedagógiai órán vettek részt. 
Ezt követően került sor egy szak-
mai eszmecserére, aminek során 
többek között megfogalmazódott 

az igény, hogy az ilyen szakmai 
programokra rendszeresen kerül-
jön sor. Mint kiderült, a résztvevők 
elsősorban abban várnak segítsé-
get, hogyan építsék be a külön-
böző tanórák anyagaiba (például 
matematika) a drámapedagógiai 
módszereket, amik jelenősen se-
gíthetnek a szemléltetésben, az 
anyag megértésében. 
A március 20-án a főtéren megtar-
tott nyitórendezvény és a szakmai 

nap mellett a dramatikus nevelés 
hete keretében több intézményi 
programra is sor került, így példá-
ul a Török Ignác Gimnáziumban 
a pedagógusok részére szerveztek 
dráma órát, más intézményekben 
pedig rendhagyó irodalomórára, 
vagy nyílt színjáték próbára invi-
tálták az érdeklődőket.                 kj 

A Művészetek Házában adott nagy sikerű koncertet  az Amadinda 
Ütőegyüttes március 28-án . Az est folyamán a tradicionális zenék, és a 
saját művek mellett többek között Steve Reich Mallet Quartetjét, va-
lamint Johann Sebastian Bach BWV 1061-es jegyzékszámú két csem-
balóra írt koncertjét is, hallhatta a közönség. 

A fellépés különlegessége volt, hogy hazánk két legismertebb ütős ze-
nekara állt egy színpadon, az Amadinda ugyanis vendégként a gödöl-
lői Talamba Ütőegyüttest hívta meg koncertjére. 

ÜTŐS EGY KONCERT VOLT!
Fotó: MUZA

A TŰZMADÁR GÖDÖLLŐN SZÜLETETT

M. Tóth Katalin és Szekeres Erzsébet

kellenek A szAkmAi tAlálkozók

A dramatikus nevelés hete
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tttájak, épületek egy építész „bio-objektívében”

Tétényi Éva város(k)arcai Gödöllőn
(folytatás az 1. oldalról)

– Nagyon drukkoltam Tétényi Évá-
nak,hogysikerüljönmásodszor is elnyer-
nie a város vezetésének feladatát, hiszen
nagy elhivatottsággal végezte munkáját.
Sajnos ez nem sikerült, de most egy má-
sik oldaláról csodálhatjuk meg képes-
ségeit – mondta köszöntőjében Gémesi
György, Gödöllő polgármestere. – Szá-
mos alkalommal találkoztunk, egyeztet-
tünk fontos önkormányzati ügyekben,
ezért különösen nagyra tartom, hogy
miközben a polgármesteri feladatok
megoldásával birkózott önhibáján kívül
szorító politikai viszonyok között, ami-
ben nem volt ritka a megaláztatás sem,
jutott ideje, ereje művészi alkotásokra is.
Nagyon szereti a települését, mert amit
és ahogyan lerajzol, arról sugárzik, hogy
igen közel áll hozzá. Esztergomnak pél-

dául olyan apró részleteit ismerteti meg
a közönséggel az itt látható képein, amik
a Duna-parti városban élők számára is a
felfedezés erejével hatnak.
– A választások után pár nappal Pár-

kányban nyílt kiállításomon elsősorban
portrék szerepeltek, a most Gödöllőn
bemutatott rajzok is portrék – hazai és

külföldi tájakról, tele-
pülésekről. Tusrajzok
akvarellel színezve.
Mindkét technika
gyorsaságot köve-
tel – szólt a folyosót
zsúfolásig megtöltő
közönséghez Tétényi
Éva. – Esztergomot
szülővárosomként
szeretem. A művé-
szet erőforrás a lélek
szabadságához. Amikor polgármester
lettem, minden nap rajzoltam valamit,
néha zongoráztam is, mert a rám neheze-
dő terheket másképp nem tudtam volna
elviselni.
Az esztergomi rajzok mellett úti él-

ményeimet osztommeg önökkel, amiket
idehaza és a nagyvilágban gyűjtöttem.

Úgy, ahogy én láttam,
saját „bio-objektívem-
ben” a természetet, a
városokat, a falvakat,
tengereket, hegyeket. A
rajzok többnyire olyan
hatást keltenek a né-
zőkben, mintha mese-
könyvből jöttek volna
elő.
Aművész építész ar-

ról is szólt, hogy ezeken a rajzain azért
nem szerepelnek emberek, mert így is
érzékeltetni próbálta azt a filozófiáját, mi
szerint csak vendégek vagyunk a földön,
életünk keretei viszont tartamosabbak, s
ez arra tanít bennünket, hogy becsüljük
meg a teremtett természet és az emberi
épített környezet értékeit. A hétközna-

pokban sok-sok embertelenséggel, er-
kölcstelenséggel találkozunk, jó lenne e
rajzok hatására is ezen változtatni.
Tétényi Éva a megnyitót követően

tárlatvezetést tartott.
Az 1961-ben, Esztergomban született

alkotó a Budapesti Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Karán szerezte első dip-
lomáját 1985-ben. Vezető tervezőként
számos műemlék-felújítást, lakóházat
és középületet tervezett, később Buda-
pest VI. kerületének, majd Győr-Mo-
son-Sopron megyének lett a főépítésze,
ahol városépítő-városgazdasági szak-
mérnöki tudását kamatoztatta. Többek
között nevéhez fűződik az Andrássy út
világörökségi programja, vezetett fő-
városi civil szervezetet és tagja volt a
Képzőművészeti Egyetem társadalmi ta-
nácsának, valamint a Magyar Építőmű-
vészek Szövetségének is.
A megnyitón közreműködött Ella

Tege vadászkürtön, Gungl Ábel zon-
gorán és Lázár Bíborka hegedűn, vala-
mennyien a Frédéric Chopin Zeneiskola
növendékei. A kiállítás május végéig lá-
togatható. (LT)

Meghívóóóóóó
Kis Balááál zs szzzs oBrááár naK
avató ünnepségére

2015. április 11-én, 111111 órááráraara,
Gödöllő város főterére.
KözreműKödneK:
für AniKó szzzs ínművészzsz

A f. Chopin zenei Ami nnnnööövvvendéKei

Húsvét ünnepére készül a világ ke-
reszténysége. A hét második felében
elérkezik a Szent Háromnap, nagycsü-
törtök, nagypéntek, és nagyszombat.
Ezeknek a napoknak a szertartását
a fény, a víz, a kenyér és a bor jelei
határozzák meg, majd az ünnep kitel-
jesedésekor, nagyszombaton este, a
húsvéti gyertya meggyújtása hirdeti az
örömhírt: Jézus feltámadt.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó

ünnepek a mozgó ünnepek közé tar-
toznak, március 22. és április 25. közé
esnek, idén április első hetében emlé-
kezünk, és ünnepeljük a csaknem kéte-
zer esztendővel ezelőtt történteket.
Nagycsütörtök az utolsó vacsora

emléknapja, az Eukarisztia (oltári-
szentség) alapításának ünnepe. Ilyen-
kor, a székesegyházakat kivéve, min-
den templomban csak egy mise van

– az esti órákban. Utána húsvét vigi-
liájáig se az orgona, se a csengő nem
szól, a harangok Rómába mennek, ami
azt jelképezi, hogy senki nem szólt Jé-
zus mellett.
A némasághoz, a reformmrmátusok

mind a mai napig sok templomban
harangoznak ilyenkor is, azonban az
utóbbi időkben több presbitérium hatá-
rozott arrrrról, hogy ezen a két napon né-
mák maradnak a harang, és majd csak
a húsvétvasárnnrnapi feltámadást hirdetik
csengő hangon.
Nagypénteken nincs mise, hanem

igeliturgia van, áldoztatással.
Nagyszombaton napközben semmi-

lyen szertartás nincs. A katolikus idő-
számításban szombat este a sötétedés
után már vasárnnrnap van, ezért a szom-
bat esti misét húsvét vigíliájának neve-
zik. Ennek része a fényliturgia, aminek

során megáldják a tüzet, majd arrrrról
meggyújtják a húsvéti gyertyákat.
A húsvéti gyertya KrrKrisztus szimbó-

luma, aki előttünk jár szóval és tettel,
megvilágítva azt az utat, amelyet jár-
nunk kell. A húsvéti gyertyába szúrt öt
tömjénszem KrrKrisztus öt sebére emlé-
keztet. Az Alfa és Ómega betűk KrrKrisz-
tus időfelettiségére utalnak. A vigília
része a keresztvíz megáldásának szer-
tartása ezen az éjjelen. A víz, ami az
élethez nélkülözhetetlen, ellentétes je-
lentéseket hordoz magában. A piszkos,
felkavart, ihatatlan víz a gonoszság
jelképe, míg a tiszta az erkölcsösség
szimbóluma. Az Egyház a vizet az is-
teni élet és a kegyelem jelképének tette
meg. A keresztségben új ember szüle-
tik. A szentmisében a kenyér és a bor
átváltozik KrrKrisztus testévé és vérévé.A
kenyér a legalapvetőbb táplálék és az
élet jelképe, míg a bor az örömé.
Az öröm különösen fontos, hiszen

ezt hirdetik az újra megszólaló haran-
gok is: Jézus feltámadt! (bdz)

Megjelent a Gödöllői Magazin idei első száma. A lapban többek között
érdekes történeteket olvashatnak városunk állatbarátairól, megismer-
hetik Gödöllő természeti értékeit, megtudhatják mi kerül Joshi Bharat
tányérjára, és kiderül az is, egykor településünk volt az „ország közepe”.
A Gödöllői Magazint lapunkkal együtt kapják meg az olvasók, ha valamilyen
okból nem érkezik meg, a Polgármesteri Hivatal portáján hozzájuthatnak.

Húsvét: az öröm ünnepe

Szent napok jönnek

BESNYŐI PASSIÓ
Az elmúlt hét végén, virágvasárnap is ismét részesei
lehettek a hívek és az érdeklődők a Besnyői Passió-
nak, amit 2007-ben mutattak be első ízben a mária-
besnyői egyházközség tagjai.Azóta minden esztendő-
ben megelevenítik Krisztus szenvedésének történetét,
amire ma már nem csak Gödöllőről, hanem hazánk
számos településéről érkeznek a hívek, akik számára
ez az esemény jelentős pontja az ünnepre történő lelki
felkészülésnek.
A passiójáték során – amit Mel Gibson Passió

című filmje és boldog Emmerich Anna Katalin láto-
másaira építve készítettek el – Jézus utolsó 12 óráját
elevenítik fel a Getszemáni-kertben történő elfogásá-
tól kereszthaláláig.

MÁR AZ
OLVASÓ

KNÁL!

Fotó: Benke István

„ ”



Április 4-én és 5-én 
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Vaskó Márta állatorvos

 
Tel.: 06-20/991-3057

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

TURUL 
ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Veszettség elleni oltás!: 
4.000 Ft/ állat

Féregtelenítő tbl: 
200 Ft/ 10 ttkg

Chip + Regisztráció: 
3500 Ft/ állat

H-P: 10-12 és 16-19 
Sz: 10-12 és V: 16-19

Gödöllő, Faiskola u. 2. 
06/30-9439-898

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12 16-19-ig,Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Székely Dániel, Tel.: 30/588-8590.   

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

gödöllői Szolgálat 72015. márciuS 31. Élő-Világ

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kö-
telező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az 
alábbi időpontokban kedvezményes áron adathatják be:  

Március 30-április 3., hétfő-péntek, 17-18 óráig,
Április 4., szombat, 9-11 óráig: 
DR. KOLESZÁR ISTVÁN RENDELŐJE, Árpád u. 32.

Április 7-10., kedd-péntek, 9-11, 17-19 óráig,
Április 11., szombat, 9-11 óráig:  
PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDELŐ, Szabadság út 97. 

A kedvezményes veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.500 forintba kerül. 
Ez az összeg tartalmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a 
regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket. A szintén kötelező bél-
férgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta ára 300 forint/10 testtö-
meg kilogramm. Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar 
Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új 
oltási könyvet állítunk ki, aminek a költsége 500 forint. 

Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve háznál, 
de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat is ki kell 
fizetni. Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) 
FVM rendelet szól. Ennek értelmében  az állattartó köteles minden 3 hónapos 
életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni, 
majd mindezt 6 hónap múlva megismételni. A felnőtt kutyát minden évben 
egyszer kötelezően újra be kell oltatni. 

FONTOS TUDNIVALÓ:
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható. En-
nek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. Veszettség ellen csak 
microchippel megjelölt eb oltható. Aki 2012. december 31-ig nem végeztette 
el kutyája microchippes jelöltetését, a veszettség elleni védőoltás alkalmával 
ezt is kérheti, aminek költsége 5.000 forint. 

ÁPRILIS 11-IG KEDVEZMÉNYES ÁRON 
KAPHATNAK OLTÁST A GÖDÖLLŐI KUTYÁK

ELTŰNT KUTYA
Március 19-én a Szilágyi Erzsébet utca egyik csa-
ládi házának kertjéből eltűnt a Zizi névre hallgató, 
kistestű, 9 hónapos, acélkék  cser  színű, Yorkie 
fajtiszta  kiskutyus. Nyakörv (biléta) nem volt raj-
ta, csak bolhaírtó nyakörv. Chipelve van, jelenleg 
rózsaszín gumi van a kis copfjában. Ha valaki látja, 
kérem hívjon: 20/ 504-5802.

CICA GAZDIT KERES 

Gyönyörű, barátságos, fekete lány cica gon-
doskodó gazdit keres Domonyvölgyből! 
7-8 hónapos, mindent-evő! 
Tel: 20/996-7608, 28/488-178.

Tyúkot tartani jó! Amikor egy doboz 
tojás - amolyan igazi - a nagy hiper- 
szuperekben közel 500 Ft, akkor az 
ember lánya többször is elgondolko-
zik, kezdetben csak hébe- hóba, hogy 
tényleg csirkét kéne venni, aki majdan 
tyúk lesz és ellátja a kiscsaládunkat fi-
nom, friss, házi tojással.
Mi kell hozzá?
1. Kellenek tyúkok, ugye ez az alap. 
Ki is a tyúk? A kiscsirkéket, főleg 
kezdők esetében nem ajánlom, hogy 
naposcsibe formájában vegyük ma-
gunkhoz. Inkább fizessünk kicsit 

többet, de úgy sokkal biztosabbak 
lehetünk benne, hogy egészséges és 
nem fiú, tehát nem kakas áll a ház-
hoz. Ugyanis a kakasból nem lesz 
tojás.
Tévedés, hogy ólban kell tartani 
őket. Ha csak egy kotlósaljnyi csir-
ke van, az elvan egy ládában is jó 
sokáig. A ládát lehet ki-be hordani 
nappal és éjszaka, vagy ha esik az 
eső. Nem árt gondoskodni valami 
dróthálóról, hogy macsek ne férjen 
hozzájuk.

2. Szükségünk 
lesz egy házra, 
ahol alhatnak. 
Nem kell egy 
egész tyúkól-
ra, egy épületre 
gondolni. Egy 
nagyobb kutya-
ház szorozva 
kettővel, bőven elég lesz nekik kez-
detben. Csirkék, ahogy Vukban is 
láttuk, szeretnek magasban aludni 
és sötétben, tehát ha van mód jó, ha 
teszünk be nekik egy botot, polcot. 

Készítsünk nekik fész-
ket is, ahova a tojásokat 
tehetik. A csirkék mi-
kor már nem kívánják a 
meleget és eléggé kitol-
lasodtak, valóban sze-
retnek magasan aludni. 
Nem botot, vagy polcot 
csinálunk nekik, hanem 
tyúklétrát.
Kell még nekik egy 
elkerített terület, ahol 

kapirgálhatnak. Ha nem szeretnénk, 
hogy az egész kertben garázdálkod-
janak, mindenhova piszkítsanak, 
akkor csirkehálóval körülvett rész 
fontos lesz.

Mit is eszik a csirke, tyúk?
Ehet tápot, de mi ugye nem csak 
azért tartjuk a csirkét, mert drága a 
tojás, hanem mert a családunknak 
szeretnénk egészséges élelmiszere-
ket biztosítani, tehát akkor jó, ha a 
tápról is lemondunk. Ehet őrölt ku-

koricát, árpát, búzát, borsót. Emel-
lett kell még nekik itató is.
Szeretném még felhívni a figyel-
met a tyúkok etetési idejére is, ami 
nagyban meghatározó lehet. Reggel 
mindegy, hogy hány órakor enged-
jük ki őket a védett ólból, azonban 
este még sötétedés előtt be kell őket 
zárni, ugyanis nagyon rosszul látnak 
és nem is fognak enni, ha sötétben 
tessékeljük őket az alvóhelyükre.

Mennyi tyúk kell egy családnak, 
ha kizárólag tojásra tartják őket?
Ha egy négytagú családdal szá-
molunk, ahol két kisgyermek van, 
akkor ők kb. áltagosan heti 10-14 
tojást esznek meg. Ha 5 tyúkunk 
van, akik egy héten minden második 
nap tojnak, akkor egy tyúk átlago-
san négy tojást tojik, akkor 5 tyúk-
nak 20 tojása lenne, de vegyük azt, 
hogy néha nincs kedve valamelyik 
drágának produkálnia magát, akkor 
legyen heti 16 tojásunk. Világos, 
hogy ez 6 tojásos piskótához minden 
nap kevés, de egy-egy rántotta, süti 
és rántott sajt bőven belefér. Több 
tyúkkal, több tojás lesz.

sokszinuvidek.hu

Itt az ili pocoknyúl, akiről eddig nem is hallottunk. A pi-
kák, avagy a pocoknyúlfélék különleges fajtájának (amely 
az Ili prefektúráról kapta a nevét) néhány példányát először 
1983-ban látták. Alig 1000 példány létezhet már csak az ili 
pocoknyulakból; Közép-Ázsiában, a Tien-san sziklái között 
élnek, 2800 és 4000 méter közötti magasságban, az ott talál-
ható növényekkel táplálkoznak. 

Az ili pikák létét nemcsak a globális felmelegedés veszé-
lyezteti: a kis emlősök sajnos a rókák, menyétek és raga-
dozómadarak természetes táplálékai; ezért sem egyszerű 
feladat megmenteni a fajt a kihalástól.                  hir24.hu

A madárbarátok egyre szélesedő táborának örömteli hír, hogy 
március 1-jén, ötödik alkalommal újra elindult a MAVIR élő, 
internetes közvetítése egy nagyfeszültségű távvezetékoszlopra 
kihelyezett műfészekből, amelynek következő bérlői várhatóan 
az idén is hazánk valamelyik védett ragadozómadár-fajából ke-
rülnek ki. A korábbi években kerecsensólymok, kabasólymok, 
sőt vörös vércsék is voltak már a lakók között. A HD kamerás 
élőkép a nap 24 órájában elérhető, akár mobilbarát verzióban is.
A webkamera itt látható: www.mavir.hu/web/mavir/feszekmegfigyeles/-/blogs/feszek-kozeli-kep

Van ez a kedves kis szokás, hogy 
kisnyuszit, kiskacsát, csibét kap a 
gyerek ajándékba. Mert az olyan ara-
nyos. Aztán elmúlik a húsvét és ott 
maradnak az állatok, már amelyik 
túlélte a nagy szeretetrohamot.
El kell fogadni, hogy az állat nem 
játékszer. Igényei vannak, megnő, 
gond van vele, etetni kell, alkalma-
sint lehet akár büdös is.
Kapjon a gyerek plüssnyulat, -csi-
bét, -kacsát  élő helyett, azzal lehet 

aludni, hurcolni 
m i n d e n h o v á , 
nem kér enni és 
még ki is lehet 
mosni, ha pisz-
kos lesz. És ha 
igazit, élőt akar 
nyúzgálni, vigye 
ki az állatkertbe, 
ott ilyenkor hús-
véti simogató is 
van.

Fotó készült a különleges állatról

Nézzünk kerecsensólymot!

Ne vegyen húsvétra élő állatot ajándékba!

Tyúkot tartani menő...
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Köszönjük, hogy 2015-
ben is támogatja adója

1 %-val
a Kirchhofer József
Sportegyesületet!

Manó Maraton-Mini Ma-
raton-Tájékozódási futás!

Adószám:
18721728-1-13

Az elmúlt ősszel már nagy sikert
arató ingyenes
városi Lakossági
Gimnasztika foly-
tatja küldetését!
A foglalkozások a
Művészetek Háza

51-52-es termében kerülnek meg-
tartásra szerdánként 19-20 óra kö-
zött!
INFÓ: 06-
70/283-0588

Lakossági gimnasztika – ÚjratöLtve

A Gödöllői SK a megyei I.
osztályú bajnokság 20. já-
téknapján Vecsésen lépett
pályára, ahol alulmaradt. A
GEAC a II. osztályban ikszelt
Erdőkertesen, míg a GSK II.
a harmadik vonalban egy
tízessel küldte haza a sereg-
hajtó Galgamácsát.

Nagy Dániel együttese a 2. helyen
álló vecsésiekhez látogatott. A ta-
lálkozó első félideje a házigazdáké
volt, de a gödöllői retesz ekkor még
jól zárt. A folytatásban kezdett a
GSK magára találni, ami egy gólban
mutatkozott meg 15 perccel a vége
előtt. Ekkor úgy tűnt, hogy meglehet
a bravúr, ezt viszont a játékvezető és
a Vecsés sem hagyhatta. Előbb egy
gödöllői 11-est nem ítélt meg a spo-
ri, majd a „káposztások” egyenlítő
gólját előzte meg szabálytalanság,
de ekkor sem jelzett a sípmester. A

pontot az i-re a házigazdák győztes
gólja jelentette a 88. percben, így a
Gödöllő pont nélkül távozott ide-
genből és 22 pontjával a 12. helyen
áll a bajnok tabellán.
Pest megyei I. osztály, 20. forduló
Vecsési FC – Gödöllői SK 2-1 (0-0)
Gól: öngól.

Megyei II. osztály – A győ-
zelmeket döntetlen követte
2-2-es döntetlent ért el Erdőkertesen
a Gödöllői EAC csapata a megyei
II. osztály Északi-csoportjának 20.
fordulójában, így a tavaszt három
győzelemmel kezdő „egyetemisták”
remek szériája megszakadt.
Nagy Béla együttese 23 ponttal a 9.
helyet foglalja el csoportjában.
Pest megyei II. osztály északi-cso-
port, 20. forduló:
Erdőkertes SE – GEAC 2-2 (0-0)
Gól:Angyal Zoltán, Bánki Edömér.

Megyei III. osztály – 10-sel
vigasztalódtak
10-0-ás győzelmet aratott a sereg-
hajtó Galgamácsa ellen hazai pályán
a Gödöllői SK kettő, némileg feled-
tette ezzel az elmúlt két fordulóban
elszenvedett vereségét. A csapat
45 pontjával tartja 2. helyét a kö-
zép-csoportban, ahol legközelebb
(április 5., 16 óra) Szadán vizitálnak.
Pest megyei III. osztály közép-cso-
port, 20. forduló:
Gödöllői SK II – Galgamácsa ÉESK
10-0 (5-0) Gól: Szabó László (4),
Gál Levente (2), Pakuts Barna,
Fuchs Ádám, László Viktor, öngól.

-ll-

Pest Megyei I. osztály
21. forduló

Április 4., szombat 16 óra
Gödöllői SK – Tura VSK

(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest Megyei II. osztály

21. forduló
Április 4., szombat 16 óra
Gödöllői EAC – Verőce SE
(Egyetemi Sportpálya)

LabdarÚgás – egy siker a hétvége mérLege

Vezetett, majd veszített a Gödöllő

A Salgótarjáni Strandépítőket
fogadta a Gödöllői KC csapata
az NB II. északi-csoportjának
16. fordulójában és kapott ki
egy góllal Bartos Gábor együt-
tese.
Akét csapat, a tabellán elfoglalt helye-
zés alapján rangadót játszott egymás-
sal. A GKC a harmadik, míg a ven-

dég salgótarjániak öt pont hátránnyal
negyedik helyről várták a párharcot.
A mindvégig izgalmas csatát végül a
Strandépítők nyerték, ezzel a 24 pont-
tal 3. helyen álló Gödöllő előnye három
pontra csökkent riválisával szemben.
NB II. északi-csoport, 16. forduló:
Gödöllői KC – Salgótarjáni Strandépí-
tők 26-27 (14-14) -li-

kéziLabda – gödöLLői fiaskó a strandépítők eLLen

A vendégek örülhettek a rangadón

Március 14-én rendezte az isaszegi
IV. tavon a Pelikán Horgász Egye-
sület hagyományos tavaszi hor-
gászversenyét.
A versenyre benevezett 20 verseny-
ző pontyra pecázott és a szabályok
értelmében a legtöbb kilót teljesítő
horgász vihette hazai az első hellyel

járó elismerést és kupát. Ez nem volt
más, mint Nemes Ferenc, aki 39 kg-
nyi pontyot fogott. A 2. helyen Mol-
nár Árpád (16,5 kg), míg a 3. helyen
Szetyáni Szabolcs (12 kg) végzett. A
díjakat a Pelikán HE elnöke, Gerőfi
László adta át a helyezetteknek.

-il-

horgászverseny – peLikán he versenye

39 kilóval nyert a legjobb

A Jászberény elleni második
mérkőzését is megnyerte, ezzel
az idei bajnoki szezonban is si-
került, immáron tizenkettedik
alkalommal bejutnia a TEVA-Gö-
döllői Röplabda Club együtte-
sének a női bajnokság legjobb
négy csapata közé.

Horváth András tanítványai a lehe-
tő legkönnyebben vették a Jászberény
elleni negyeddöntőt. A párharc első
meccsén 3:0-ás, míg a március 27-ei
második találkozón, idegenben 3:1-es
győzelmet aratott a gö-
döllői hatos, így 2-0-ás
összesítéssel jutott tovább
a legjobb négy közé. A
folytatás nem lesz egysze-
rű, ugyanis a bajnoki cím-
védő Linamar-Békéscsaba
RSE együttese ellen kell
megvívni az elődöntőt. Az

egyik fél harmadik győzelméig tartó
párharc első felvonására április 12-én
kerül sor Gödöllőn.
A két csapat az idei bajnokság alapsza-
kaszában kétszer találkozott egymás-
sal, mindkétszer a gödöllői hölgyek
nyertek 3:1-re, ami jó előjel lehet a kö-
zelgő párharc esélyeit latolgatva.
A másik ágon UTE – Vasas elődöntőre
kerül majd sor.
NB I. negyeddöntő, 2. mérkőzés:
Jászberényi RK – TEVA-Gödöllői RC
1:3 (-26, 23, -24, -22)

-tt-

röpLabda – sikerreL vett negyeddöntő

Ismét négy között a TEVA-GRC

Ismét remekül sikerült a Gö-
döllői Muay Thai- és Boksz-
egyesület versenyzőinek sze-
replése, akik az esztergomi
Nyílt Nemzetközi Harcművé-
szeti Bajnokságon léptek szo-
rítóba, és nem kevesebb, mint
8 érmet gyűjtöttek be.

Elsőként a 17 éves Kádár Norbert
lépett a ringbe a -61kg-osok mezőnyé-
ben és végzett az előkelő 3. helyen.
A szintén 1998-as születésű Bangó
Zsófia következett, aki élete első ver-
senyén fantasztikusan harcolva szerez-
te meg az ezüstérmet. A szintén első
meccses Dóra Márk a döntőig mene-
telt, ahol agyrázkódás miatt nem tudta
folytatni a küzdelmeket, így a második
hely lett az övé súlycsoportjában.

Peteranecz Viktor a -75 kilósok
súlycsoportban lépett a szorítóba és
ha már ott volt, akkor a győzelemig
meg sem állt. Ezután a -71 kilósok
súlycsoportja következett, két gödöl-
lői érdekelttel, az egyaránt rutinosnak
mondható Demetrovics Ádámmal
és Villányi Tamással. Míg utóbbi
az elődöntőben el-
vérzett, addig előbbi
pontozással kere-
kedett felül nagyon
kemény ellenfelén,
majd megbosszulva
csapattársa veresé-
gét, Ádám is nyerni
tudott.
Ezután a legutóbb
lehengerlő teljesít-
ményt nyújtó Maj-

láth Bianka húzott kesztyűt: a -63
kg-osok ezúttal kimondottan edzett
felhozatalában a harmadik helyet si-
került elhódítania. A nap végén a 24
esztendős Prokaj Milán kesztyűzött
a -78 kg-osok között, és remekül
bunyózott és lett első.
Varjú László és Ócsai Zsolt ver-
senyzői összesen 3 bronz-, 2 ezüst-
és 3 aranyéremmel zárták az eszter-
gomi versenyt.

-tt-

küzdősport – nyíLt nemzetközi verseny, esztergom

Gödöllői bokszlecke

Nem sikerült valami jól az el-
múlt hétvégén Szöulban meg-
rendezett férfi kard Grand Prix-
verseny a gödöllői Gémesi
Csanád és egyáltalán a ma-
gyar férfi kardózók szemszö-
géből. Gémesi Csanád a 62.
helyen végzett.

A dél-koreai metropoliszban meg-
rendezett kard GP-re 144-en nevez-
tek. A selejtező csoportmeccseken, a
64-es táblára jutásért még tűrhetően
vívott Gémesi Csanád, aki innen
2/3-as (győzelem/vereség) mutatóval

jutott a főtáblára. A 32 közé jutásért
vívott párharc jelentette a végállo-
mást Csanád
s z á m á r a ,
aki az olasz
M o n t a n o
ellen maradt
alul 15:14-re
és összesí-
tésben végül
a 62. helyen
végzett.
A legjobb
magyar a
férfiak me-

zőnyében a 16. helyen végző Decsi
Tamás lett, míg olimpiai bajnokunk,
Szilágyi Áron a 17. lett. A hölgyek
mezőnyében Márton Anna lett
a legjobbunk, ő a 6. helyen zárta a
szöuli GP-viadalt.

A gödöllői asztaliteniszezők
újabb fordulókon vannak túl. A
mérleg: 11 győzelem, 3 döntet-
len, 15 vereség.

Eredmények, NB I keleti-csoport:
Borsod Volán I – GEAC I 11:7;
GEAC I – Egri ÁFÉSZ I 5:13; GEAC
I – Szegedi SC II 9:9; ATSK Szeged –
GEAC I 11:7; NB III közép-csoport:
GEAC II – Zsámbék 12:6; GEAC III
– Kecskemét 0:18; Zsámbék – GEAC
III 17:1; Tápiógyörgye I – GEAC
II 5:13; GEAC II – Budaörs 18:0;
GEAC III – Újhartyán 4:14; GEAC
II – Gödi SE I 5:13; Dabas-Sári –
GEAC III 18:0; GEAC III – H-Ge-

nerál ASE 1:17; Kecskemét – GEAC
II 7:11; Pest megyei A csoport: Gödi
SE II – GEAC V 7:11; Tápiógyörgye
II – GEAC IV 3:15; GEAC IV – Gödi
SE II 17:1; GEAC V – Őrbottyán I
9:9; GEAC IV – Váci Reménység III
12:6; GEAC V – Dunaharaszti I 8:10;
GEAC V Szentendre II 9:9; Pest me-
gyei B északi-csoport: GEAC VI
– Váci Reménység IV 14:4;GEAC
VII – Telki SE 7:11; GEAC VI – Hé-
vízgyörk I 5:13; GEAC VII – Váci
Reménység IV 3:15; GEAC VI – Őr-
bottyán II 11:7; GEAC VII – Gödi
SE III 3:15; Hévízgyörk II – GEAC
VI 6:12; Vámosmikola – GEAC VII
16:2.

asztaLitenisz – a megyében jobban ment

vívás – kard gp, szöuL

Nem túl fényes pengézés



GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza a Húsvéti Ünnepek 
idején, 2015. április 4-től április 6-ig ZÁRVA TART!
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 2015. március 
14. és 2015. május 18. között
JUHÁSZ ÁRPÁD (1863-1914) EMLÉKKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ

Juhász Árpád zombori születésű, a gödöllői művésztelep alkotójaként 
számon tartott festő és iparművész. Születésének 150. és halálának 
100. évfordulója alkalmából ismerheti meg munkáit a kiállítás-láto-
gató közönség.
A kiállítást kísérő program: 2015. április 12. (vasárnap) 15 órakor 
Kurátori vezetés a kiállításban Őriné Nagy Cecíliával.
Családi gyermekfoglalkozás: 2015. április 19. (vasárnap) 15 órakor
Kézműves foglalkozás Szabó Emma Zsófiával és Badinszky Kata-
linnal.
A kiállítás megtekinthető 2015. május 18-ig, minden szerdán 10-16 
óráig, szombaton és vasárnap 14-18 óráig, illetve előzetes bejelentke-
zés alapján más napokon munkaidőben 9 és 15 óra között.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza), Gödöllő, 
Körösfői utca 15-17. 
Tel/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu, e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.godolloimuzeum.hu

Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

Március 31., kedd, 17.00:
Az akkordikus tanszak kiemelt 
hangversenye
Április 9., csütörtök, 19.00: 
Művészetek Háza Gödöllő:
Kóristák – a Garabonciás Szín-
társulat és a Frédéric Chopin Ze-
nei AMI növendékeinek zenés-
színházi előadása
Április 14., kedd, 17.30:
A zongora tanszak kiemelt hang-
versenye
Április 15., szerda, 17.00:
A fafúvós tanszak kiemelt hang-
versenye

gödöllői Szolgálat 92015. márciuS 31. Ajánló

Juhász Árpád emlékkiállítás a 
GIM-Házban a Gödöllői Városi 

Múzeum közreműködésével
 

A kiállítás megtekinthető:
2015. május 18-ig, 

minden szerdán 10–16 óráig 
szombaton és vasárnap

 14–18 óráig,
illetve előzetes bejelentkezés 

alapján, más napokon is, 
munkaidőben 9 és 15 óra között:

GIM-Ház 
(Gödöllői Iparművészeti Műhely 

Alkotóháza)

Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
telefon/fax 28-419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI 
MÚZEUM



ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Március 30-április 5-ig: 
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

Április 6-12-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

2015. március 31.10 gödöllői szolgálat Közérdek

c) a munkáltatói jog gyakorlójának 
döntése alapján a tulajdonosi elvá-
rásoknak nem megfelelő munkavég-
zést, mely bekövetkezése esetén a 
kifizethető prémium összege legfel-
jebb 15 százalékkal csökkenthető,
d) a peres, nem peres és más ható-
sági eljárásokkal összefüggésben a 
jogszabályban előírt határidők el-
mulasztását (így különösen, de nem 
kizárólagosan a cégeljárásban előírt 
határidők be nem tartása, bírósági 
vagy más hatósági eljárásokban jog-
orvoslati határidők elmulasztása) 
e) a taggyűlési határozatokból eredő 
kötelezettségek vagy határidők el-
mulasztása, 
f) az üzleti terv és a beszámoló 
MNV Zrt. által előírt határidőre és 
előírt tartalommal történő beküldé-
sének elmulasztása.
g) az összes éves látogatószámon 
belül az ingyenes látogatószám ará-
nyának növekedése esetén. 
A d), e), f), g) pontok esetén a kifi-
zethető prémium mértéke esetenként 
legalább 10%-kal csökkenthető. 
Amennyiben a társaság adózás előtti 
eredménye az üzleti tervben megha-
tározott  -168.141 e Ft-os veszteség 
mértéket nem haladja meg, az elér-
hető prémium legmagasabb összege 
legfeljebb az éves alapbér 50%-a 
lehet. 
Ha a 2013. évre tervezett -168.141 
eFt-os veszteség növekszik, akkor a 
prémium mértéke legfeljebb az éves 

alapbér 20%-a lehet, azzal, hogy a 
kiértékelést az 50%-os mértékűre 
kitűzött feladatok teljesítésének ki-
értékelésével kell megtenni. 
Amennyiben a Társaság tényadatok 
alapján számított 2013. évi adózás 
előtti eredménye pozitív, azaz nem 
veszteséges gazdálkodású, úgy az 
elérhető prémium legmagasabb ösz-
szege legfeljebb az éves alapbér 
80%-a lehet azzal, hogy a kiértéke-
lést az 50%-os mértékűre kitűzött 
feladatok teljesítésének kiértékelé-
sével kell megtenni.
Abban az esetben, ha a legfőbb szerv 
év közben az üzleti terv módosításá-
ról dönt, és az érinti az üzleti tervhez 
kötött prémiumfeladatot, illetve a 
kifizetés egyéb feltételeit, az üzleti 
terv módosítása automatikusan – a 
prémiumkitűzés külön módosítása 
nélkül – módosítja a prémiumki-
tűzésben szereplő, üzleti terv telje-
sítéséhez kötött tervszámot, illetve 
feltételt. Ezt a tényt a prémiumfel-
adatok kiértékelésénél figyelembe 
kell venni.
A prémiumfeladatok részteljesítését 
nem lehet figyelembe venni.
A prémiumfeladatok kiértékelése és 
az elszámolás az üzleti évet lezáró 
beszámoló elfogadásakor történik. 
Amennyiben a társaságnál bármi-
lyen tulajdonosi, bírósági vagy más 
hatósági eljárás van folyamatban a 
vezető jogviszonyának fennállása 
alatt kifejtett tevékenységével össze

függésben, a prémium kiértékelése, 
illetve annak kifizetése az eljárás le-
zárásáig felfüggeszthető. Ebben az 
esetben a prémium kiértékelésére 
az eljárás lezárását követően kerül 
sor. Ha az eljárás eredményeképpen 
a vezető felelőssége megállapításra 
kerül, az az eljárás lezárását követő-
en prémium-kifizetést kizáró ténye-
zőnek minősül.
Gönczi Tibor ügyvezető igazgató 
munkaviszonyának évközben tör-
ténő megszűnése esetén a prémium 
időarányos része számolható el a 
tárgyévet lezáró taggyűlési határozat 
kiadását követően. 
Kivételesen indokolt esetben, 
amennyiben a feladat jellege és az 
elvégzett teljesítmény azt lehetővé 
teszi, a prémium kitűzésére jogosult 
mérlegelési jogkörében a szakmai 
prémium egészének vagy megha-
tározott részének elszámolását a 
munkaviszonynak a felek közös 
megegyezéssel történő megszűnte-
tésekor is jóváhagyhatja.
Prémiumelőleg nem fizethető.
Az elháríthatatlan külső körülmé-
nyek (természeti csapások, piaci ka-
tasztrófák) és egyéb indokolt esetek 
miatti prémiumkiesések korrekci-
ójára kerülhet sor. A szabályozási, 
jogszabályi környezetben az év so-
rán bekövetkező jelentős változások 
figyelembevételéről, a prémium ki-
értékelésénél, a Taggyűlés egyedi-
leg határoz. Minden egyes feladat 
elfogadására a Társaság taggyűlése 
jogosult, a Felügyelő Bizottság vé-
leményezését követően.

ÜGYELETEK

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI FÖLDHIVATALA
FÖLDHIVATALI TÁJÉKOZTATÁS  ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2015. április 9. (csütörtök) – április 13. (hétfő) között informatikai átállás 
lesz hivatalunkban, aminek következtében az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint módosul:

2015. április 3. (péntek) 8:00-11:30  (Sorszámosztás 11:00-ig)
2015. április 06. (hétfő) !   NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS              HÚSVÉTHÉTFŐ
2015. április 07. (kedd)    Nincs ügyfélfogadás 
2015. április 08. (szerda) 8:00-15:30  (Sorszámosztás 15:00-ig)
2015. április 09. (csütörtök)   Nincs ügyfélfogadás 
2015. április 10. (péntek) !!!   NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 
2015. április 13. (hétfő) !!!   NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS 
2015. április 14. (kedd)    Nincs ügyfélfogadás 
2015. április 15. (szerda) 8:00-15:30  (Sorszámosztás 15:00-ig)
2015. április 16. (csütörtök)   Nincs ügyfélfogadás 
2015. április 17. (péntek) 8:00-11:30  (Sorszámosztás 11:00-ig)
Az informatikai átállás érinti a Gödöllői Járási Földhivatal adatbázisának TAKARNET-es elérhetőségét is. 

1 SZÁZALÉK
Tisztelt Ismerősünk, Barátunk!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú 
Egyesület ezúton is köszöni támogatói 
segítségét, felajánlását. Céljaink minél 
sikeresebb megvalósítása érdekében eb-
ben az évben is számítunk az Önök meg-
tisztelő segítségére.
Ha személyi jövedelemadója 1 % -ával 
támogatni kívánja egyesületünket, ak-
kor Rendelkező nyilatkozatát az alábbiak 
szerint szíveskedjen kitölteni:
A kedvezményezett adószáma: 
18718252-1-13 
A kedvezményezett neve: 
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
Felajánlása akkor jut el hozzánk, ha a bo-
rítékra ráírja az Ön nevét, lakcímét és az 
adóazonosító jelét!

Támogatását hálásan köszönjük!

Tisztelettel: Szűcs Józsefné

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

2013. évi taggyűlési határozatok VI.

1 SZÁZALÉK

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY is köszönettel fogad minden támo-
gatást, így adója 1 százalékának felajánlását is.  A Közalapítványnak nyújtott támogatás 
segíti a Tormay Károly Egészségügyi Központ működését, ezáltal a lakosság gyógyítási 
színvonalának javítását.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1%-val, hogy minél szélesebb támogatást tudjunk nyújtani a 
térség egészségügyi ellátását biztosító Egészségügyi Központnak.
A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány adószáma: 18688980-1-13. 

Segítő támogatását előre is köszönjük: Dr Szabadfalvi András, az Alapítvány kuratóriumának elnöke  
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Mob.: +36/30-952-9987

Felhívás
A VÜSZI Nonprofit Kft. Zöldfe-

lület Fenntartási és Üzemelte-

tési Divízió munkatársat keres

fűkaszálás, sövénynyírás, favá-

gás, gallyszállítás munkavégzésre.

Előny: középfokú kertészeti végzettség, kisgépkezelői

engedély.

Feltétel: jó fizikai állapot, B. kat. jogosítvány.

Önéletrajzokat a titkarsag@vuszikft.hu e-mail címre

kell eljuttatni.

A Művészetek HázA Gödöllő

szervezői, értékesítési asszisztensi
munkakörben állást hirdet

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
- Felsőfokú végzettség,
- Üzleti angol nyelv tárgyalási szintű és írásbeli tudása a napi gyakorlatban,
- Legalább 1 év munkatapasztalat: angol és magyar nyelvű üzleti tárgyalás, hivatalos
levelek megfogalmazása mindkét nyelven, online marketing, PR (web és közösségi
média területen aktivitások, szerkesztés, stb.)
- Magas szintű office irodai alkalmazások napi használata (MS Office, Macintosh
rendszereken, valamint Photoshop kezelése)
- Az alábbi munkarend vállalása: 4 havi munkaidőkeretben, 4-12 óra napi munkaidő,
a munkaidő reggel 7.00 óra és másnap reggel 7.00 óra között változóan kerül beosz-
tásra a feladatokhoz igazodóan.

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:
- Kiváló szintű kommunikációs készség,
- Kiváló szintű proaktivitás, kiemelkedő szervezőkészség és problémamegoldó képes-
ség,
- Kiváló szintű íráskészség (hivatalos levelek önálló megfogalmazása angolul és ma-
gyarul),
- Online-, web és közösségi média területén szerzett magas szintű ismeret,
- Türelmes, rugalmas, kreatív, jó tempóérzékkel rendelkező, monotónia tűrő.

Előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akiknek kulturális területen szerzett
szervezői, menedzseri, értékesítési tapasztalata van. Gödöllőn vagy környékén élő
álláskereső vagy munkavállaló.
Az álláspályázatokat fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel 2015. április 7.
(kedd) 16.00 óráig várjuk a muveszet@muza.hu email címre.



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS,
GYÁSZJELENTÉS

+ Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik DR. GERE TIBOR
temetésén koszorújukkal, virágaikkal,
jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették.
A gyászoló család

+ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
csodás férj, apa, barát DELL’EDERA PA-
OLO 64 éves korában tragikus hirtelen-
séggel elhunyt. A gyászoló család

KÖZLEMÉNY

+ 50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ! A
Petőfi Sándor általános
fiúiskola 1965-ben vég-
zett, A osztályos tanulói
találkozót tartanak. Hely-
szín: Donatella étterem,
Április 11. szombat 16
óra. I.S. 26/546-307

+ Gödöllői Szolgálat Gö-
döllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szol-
gáltatását nálunk, mert
ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ Gödöllő, Fácán soron,
egyetem mellett eladó,
vagy elcserélhető egy két
és fél szoba, hálófülkés
felújított tetőtéri lakás.
Erdő mellett, panorámás
kilátással, új fa nyílászá-
rókkal. Irányár 17,3 mil-
lió Ft. Opcióban garázs
külön megvásárolható.
Gödöllői 80-100 m2-eres
családi ház kis telekkel
csere érdekel. Érd.: 20-
320 40 23

+ Új építésű 1 szintes ikerházi lakás
eladó a kertvárosban 2szoba+ nappa-
lis kulcsrakészen 18,9MFt i.áron, ill.3+
nappalis 21,9M-ért! 20-772-2429

+ Új építésű lakások a belvárosban
eladók 300EFt-os nm/áron 70-80nm-
esek nappali+2 ill. nappali+3 szobá-
sak, udvari kocsibeállóval, tárolóval!
20-772-2429

+ Kazinczy körúton, felújított, tégla
64nm-es 2 szobás, erkélyes, 3.em. la-
kás eladó 10,99M-ós áron 20-772-2429

+ Eladó a központban két szobás lakás!
Iár: 8,5 MFt!! 20-804-2102

+ Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten
földszinti 2 szobás lakás, 56nm-es, fel-
újított, egyedi fűtésmérős, műanyag nyí-
lászárós l0,9Mós i.áron. 20-772-2429

+ Harasztban, sorházi, 119m2-es la-
kás, garázzsal, teraszokkal eladó!
Iár:24.9MFt! 20-539-1988

+ Központ közelében, jó állapotú, 2007-
ben épült, 94m2-es, nappali+ három
szobás ikerházi lakás kis kerttel eladó!
Iár:22.9MFt! 20-539-1988

+ Eladó két szobás erkélyes felújított
lakás Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.5
MFt (20)804-2102

+ SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L. ut-
cában, földszinti, 40m2-es, két szobás
lakás kedvező 9MFt-os irányáron eladó!
20-539-1988

+ Eladó nappali+2 félszobás lakás, új
műanyag nyílászárók, szigetelt tömb
Iár:9.8 MFt. (20)804-2102

+ Gödöllő központjában, négy lakásos
társasház második emeletén nappali+
két szobás cirkós lakás kedvező áron
eladó! Iár:19.5MFt! 20-539-1988

+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
100-180m2 családi házat vagy eladó
telket. 20-944-7025

+ Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház
Gödöllő új építésű részén eladó! Saját
telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivi-
telezés, referenciákkal rendelkező épí-
tő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025

+ Sürgősen Eladó lakást keresek köz-
pontban (20)804-2102

+ Gödöllőn, a Paál László közben, a
városközpontban, csendes helyen, 2
szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros,
tégla lakás, hozzá tartozó pincerésszel
eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-
7266.

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul Gö-
döllő kedvelt kertvárosi részén eladó.
Tehermentes. Akár vállalkozásra is al-
kalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba.
A házhoz tartozik még egy teljesen kü-
lön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,-
fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna
is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz,
gondozott, parkosított udvar, kút, hőszi-
getelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílás-
zárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243
(egész nap).

+ Remsey krt-on mélygarázsban garázs-
beálló eladó. Tel.: 30/201-7329.

+ (3869) Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy 1000nm-es szép ősfás, bok-
ros, fenyős, szépen gondozott, újonnan
telepített díszkertes telken egy nappa-
li+3szobás szigetelt teljesen felújított,
teraszokkal ellátott 135nm alapterületű
polgári családi ház. Az ingatlan nagyon
csendes nyugodt helyen található. Tel-
ken belül 2 kocsira alkalmas kocsi beál-
ló van kialakítva. Az épület saroktelken
helyezkedik el, mely tökéletes életteret
biztosít. I.á.: 36 mFt 20-919-4870

+ (3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet
park közelében a Körösfői utcában egy
2szobás teljesen felújított ikerház kü-
lön utcai bejárattal, hozzá tartozó kis
kerttel, borospincével, terasszal, sok-
sok örökzölddel telepített. Az udvarban
téglából épült kerti szauna, mosdóval,
zuhanyzóval + kemence. I.á.: 24,9 mFt
20-919-4870

+ (3860) Eladó Gödöllőn forgalmas
helyen egy 100nm-es üzlet ingyen par-
kolási lehetőséggel. Az ingatlan lakás-
ként is funkcionálhat. Két vizesblokkal
rendelkező zöldövezeti részen az Erzsé-
bet Park szomszédságában található.
Kiválóan alkalmas bármely rendelőnek,
irodának, üzletnek, kereskedelmi célra.
I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Királyné
körúton egy 1. Emeleti 1+2 félszobás,
erkélyes öröklakás. I.á.: 13,5 mFt 20-
919-4870

+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné
úton egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű
lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-
es telken. A tetőtér beépíthető. A ház
keskeny, ezért a keresztben lévő geren-
dák miatt az összes belső fal kiüthető
és tetszés szerint átrendezhető, ha nem
megfelelő a mostani elrendezés. I.á.:
20 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Szent István téren
egy 2. Emeleti 2szobás, erkélyes, egye-
di fűtésű öröklakás. I.á.: 12,5 mFt 20-
919-4870

+ (3883) Eladó Gödöllő Blahai részén,
600nm-es telken egy 10 éve épült, nap-
pali+2szobás igényesen kialakított, te-
rasszal ellátott lakóépület, melynek a
földszinti részén (110nm) jelenleg fod-
rászüzletnek kialakított üzlethelység ta-
lálható vizesblokkal, egyéb helységek-
kel. Igényes megjelenésű, mutatós. I.á.:
45mFt 20-919-4870

+ (3852) Eladó Veresegyházán a város-
központban egy nappali+4szobás kivá-
ló minőségű, szép megjelenésű családi
ház nagyméretű kertkapcsolatos terasz-
szal több szobából erkélykapcsolat,
20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték
arány: 27,9 mFt 20-919-4870

+ (3581) Eladó Gödöllőn az Antalhegyi
dombon 770nm-es telken egy 30nm-es
könnyű szerkezetű épület, mely áll egy
nappaliból, főzőfülkéből és egy fürdő-
szobából. Az ingatlan rendkívül gondo-
zott, termő gyümölcsfákkal telepített,
déli fekvésű. I.á.: 8,5 mFt 20-919-4870

+ (3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór
utcában egy nappali+2szobás szuteré-
nes igényesen kialakított lakóház, kerti
medencével, nagy terasszal. A szute-
rénben több funkcióra alkalmas hely-
séggel. Örökpanorámás, déli fekvésű
kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+ (3855) Eladó Szadán 2473nm terüle-
tű 40m széles gyümölcsfákkal, szőlővel
telepített, déli fekvésű, teljes közművel
ellátott építési telek. I.á.: 15 mFt 20-
919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

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

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

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az
alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+ (3874) Eladó Gödöllő Fenyvesi ré-
szén egy nappali+3szobás családi ház.
Az épület alatt 130nm szuterén van
kialakítva, mely éveken keresztül élel-
miszerboltként üzemelt. Jelenleg át
van minősítve tárolóvá. A telek mérete
1240nm, parkosított. Ár-érték tekinteté-
ben egy kedvező áron kínáljuk 27,9 mFt
irányárért. 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon
egy panorámás, déli fekvésű 832nm
nagyságú építési telek. I.á.: 12,5 mFt
20-919-4870

+ (3875) Eladó Gödöllőn egy kastély
mögötti utcában egy 2szobás kis csa-
ládi ház 239nm-es telken. Az ingatlan
teljes közművel ellátott, gyümölcsfákkal
telepített, melynek irányára 14,8 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn júliusi átadással
újonnan épített nappali+3szobás, te-
raszos, kertkapcsolatos két ikerház
kulcsrakész állapotban. I.á.: 24,9 mFt
20-919-4870

+ (3407) Eladó Gödöllőn a fenyves-
ben egy 2 generációs, nappali+4szo-
bás, 130nm-es, földszintes családi ház
1000nm-es telekkel. Az ingatlanon egy
egyszobás összkomfortos vendégház is
található. I.á.: 41 mFt 20-919-4870

+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertváros-
ban a Kiss József utcában egy nappa-
li+3szobás 90nm alapterületű csalá-
di ház. A ház alatt 90nm szuterén van
kialakítva, mely vizesblokkal ellátott,
irodának, orvosi rendelőnek, egyéb
funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A
nappaliból egy kertkapcsolatos terasz
van kialakítva. I.á.: 35mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Szent János ut-
cában 2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es,
nem lelakott lakás. Körbe van fűtve,
ezért kevés a rezsi! Iár: 10,2 MFt. Tel:
20/447-3391

+ Gödöllő, blahai részén a Vőfély köz-
ben eladó 120nm-es nappali + 2 szo-
bás kétszintes családi ház, dupla ga-
rázzsal, szuterénnel. Irányár: 23,9.-Ft.
Tel: 20/250-6563.

+ Eladó Gödöllőn, áron alul Öreghe-
gyi utcában egy kertes családi ház. 4
szoba+ nappali, 2 fürdőszoba, garázs,
pince, 2 fedett kocsibeálló, szauna, fe-
dett medence 220nm-es. A ház hasznos
alapterülete 180nm, telek 2180nm. Iár:
46,9MFt. Tel: 20/935-4687

+ Vácszentlászlón csendes, aszfaltozott
mellékutcában, 638nm-es, gondosan
rendben tartott ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ!
Csatorna a telken belül, termő gyü-
mölcsfák, +fúrt kút. Iár:3MFt. 70/3356-
127, 20/200-8549

+ TULAJDONOSTÓL Gödöllő Királytele-
pen, 476 nm-es telken 5 szobás, 2 für-
dőszobás hőszigetelt családi ház, alatta
2 beállásos garázzsal, műhellyel, szau-
nával, zuhanyzóval eladó!! Iár: 36,5MFt.
Tel: 20/925-8912

+ Gödöllőn, Palotakerten másfélszobás
(44nm-es), 7.em. felújított lakás eladó:
8 millió. Nagyobb (60 nm feletti) lakás-
csere gödöllői lakótelepen érdekel. Tel:
20/968-0336

+ KIRÁLYTELEP legszebb részén,
1000nm-es telken 3 szobás, összkom-
fortos, 2 pincével, egy külön garázzsal,
gyűrűs kúttal szigetelt családi ház el-
adó. Ár: 30 MFt. Tel: 20/3168-524

+ FŰTHETŐ NYARALÓ eladó Tóalmáson.
Tel: 20/9360-097

+ Eladó áron alul Gödöllőn a Fenyves-
ben egy családi ház szép környezetben.
Érd: 28/421-075

+ Gödöllőn a Kökény utcában 2 db egy-
más melletti, panorámás telek eladó.
Érd: 30/687-5756

+ TELEK ELADÓ az Alma utcában. 640
nm. Érdeklődni lehet: 20/823-1730

+ DOMONYVÖLGYBEN eladó, a strand-
tótól 1500 méterre levő kettő egymás
mögötti, egyenként 300 négyszögöles
telek. Befektetésnek kiváló ingatlan.
Tel: 20/260-8636

+ Gödöllőn, kertvárosban, csendes ut-
cában 3 szoba összkomfortos családi
ház eladó. Gázkonvektoros, csatorná-
ra rákötve. 150 nöl-es telek. 18,5MFt.
30/851-3255

+ KISBEFEKTETŐK- ÉPÍTŐK! Máriabes-
nyői Fenyvesben 300-as közművesített,
gondozott telek faházzal, garázzsal, fúrt
kúttal buszmegállónál eladó. 12,5 MFt.
06-1-3636-993

+ Eladó -készpénzfizetéssel- azonnal
beköltözhető kertes családi ház Isasze-
gen, főúton. Orvosi rendelőnek, műhely-
nek, stb. kis átalakítással alkalmas. Tel:
30/5166-115

+ Gödöllőn a belvárosban újszerű nap-
pali+ 3 félszobás, igényes lakás eladó.
Iár: 22,5 MFt. Tel: 30/771-0751

ALBÉRLET KIADÓ

+ Két szobás társasházi 1. Emeleti
öröklakás egyik szobája társbérletbe
kiadó Gödöllő központjában. Érd.: +36-
70-318-2127 (egész nap)

+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel:
20/9455-583.

+ Gödöllő központjában 2,5 szobás, fel-
újított, bútorozott lakás nemdohányzók
részére, kisállat nélkül május 1-től hosz-
szútávra kiadó. E-mail: info@csanakert.hu

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség kiadó,
üzlet, iroda, masszázsszalon, egyéb
célra. Gázkonvektor, riasztó, légkon-
di beszerelve. Ingyenes parkolás. Tel.:
30/2242-653.

+ BONITA SZALON, Gödöllő Belváro-
sában, KOZMETIKUS kolléganőt keres.
Évek óta működő, vendégkörrel ren-
delkező kozmetikánk babavárás miatt
megüresedik. Fodrászok mellett, biztos
munkahely! Érd: 70/390-2818 Véber
Szilvia tulajdonos.

+ Gödöllőn a PATAK TÉRI üzletsoron 27
nm-es ÜZLET ápr. 1-től KIADÓ/ ELADÓ
reális áron. Érd: 30/622-8987

+ A SZÖKŐKÚTNÁL 17 nm-es ÜZLETHE-
LYISÉG KIADÓ. Tel: 30/272-8158

+ Gödöllő központjában, a régi posta
épületében - több tevékenységre is al-
kalmas - emelet egyben vagy külön he-
lyiségenként is kiadó. 20/ 935-4687

+ Teremgarázs-kocsibeálló kiadó!!
12EFt/hó (20)804-2102

ÁLLÁS

+ Gödöllői cég villanyszerelő kollégát
keres. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal. Tel.: +36 20
775 1917, evocool@
evocool.eu

+ Belvárosi speedfit-
ness stúdióba kere-
sünk sport múlttal ren-
delkező, önmagával és
másokkal szemben is
igényes személyi edzőt
részmunkaidőben, dél-
utáni órákra. Gyógy-
tornászok, testnevelő
tanárok előnyben! Tel.:
06-30-684-4020

+ Gödöllői éttermünk-
be keresünk felszolgá-
lót-pultost. Jelentkez-
ni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail cí-
men lehet fényképes
önéletrajzzal.

+ Gödöllői éttermünk-
be keresünk szakácsot
- pizzaszakácsot. Jelent-
kezni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címen
lehet fényképes önélet-
rajzzal.

+ Gödöllői éttermünk-
be keresünk felszolgá-
lót-pultost. Jelentkez-
ni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail cí-
men lehet fényképes
önéletrajzzal.

+ KŐMŰVES szak-
embert keresek. Tel:
30/320-8360

KÍNÁLATUNKBÓL: • Az Erzsébet park köze-
lében 62 nm-es, 1+2 fél szobás, 4. em., erkélyes

lakás eladó. Iá.: 10,7 mFt.
• Nappali+ 2 szobás, ikerházi lakás, garázzsal 640

nm-es telken a Nagyfenyvesben eladó. Iá.: 19,9 mFt.
• Belvárosi, közművesített, 2476 nm-es telek, két

felújítandó házzal eladó. Iá:35 mFt.
• Új építésű, 113 nm-es, nappali+ 3 szobás, két für-
dőszobás panorámás ikerházi lakás. Iá.: 39,4 mFt.
Bővebb információért keresse irodánkat!
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



+ Főv. Önkormányzat Idősek Otthona
Gödöllő (Dózsa Gy. út 65. 28/410-364)
felvételt hirdet 1 fő NŐVÉR állás betölté-
sére 2015. 05. 01. kezdéssel. Feltétel:
ápolói vagy szociális ápolói és gondo-
zó végzettség. Jelentkezni önéletrajzzal
Kissné Bea megbízott főnővérnél.

+ Gödöllő közeli lovastanya szakácsot
vagy főzőnőt azonnali kezdéssel fel-
vesz. Tel: 20/934-2487

+ Szadai otthonunkba, 14 hónapos
lányom mellé keresek babysittert heti
egy délelőttre, 4 órára. 900 Ft/óra.
30/373-0406

SZOLGÁLTATÁS

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

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-ma-
il:info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+ FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró trakto-
rokkal), fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű
mentesítés, sövénynyírás, rotációzás, gyo-
mirtás, gyepszellőztetés. Tel: 30/6227421,
e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

+ KERTGONDOZÁS: metszés, permete-
zés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala-
pos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

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

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozga-
tással, akár azonnali kezdéssel is, in-
gyenes felméréssel, több éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944

+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS.
Fák, bokrok, ültetvények: kivágása,
metszése, permetezése, újratelepítése.
Ásás, rotációs kapálás, gyomtalanítás.
Fűnyírás, fűkaszálás. Árok és ereszcsa-
torna tisztítás. Kerítésépítés, javítás,
festés. Referenciákkal. 30/747-6090

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

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

+ Építőipari vállalkozás külső, és beltéri
felújítási munkát (festés, tapétázást, hi-
deg-meleg burkolást, gipszkartonozást,
homlokzati dryvitozást, térburkolást)
vállal. Anyagbeszerzést a legjobb áron
biztosítjuk. Tel: 70/631-7554

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számí-
tógép szerelés, rendszer és programte-
lepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén
is! Tel: 30/333-9201

+ Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTA-
LANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, FUVARO-
ZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Ge-
nerál kivitelezés, gipszkartonozás, hi-
deg-meleg burkolás). Vállalunk min-
dennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

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

+ MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól!
Fából és műanyagból. REDŐNY, RELU-
XA. Fix és mozgatható szúnyoghálók.
Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel: 06-
20-262-0289

+ Festés, mázolás, tapétázás, gipszkar-
ton szerelés, burkolás, teljes körű lakás,
lakóház felújítás, valamint hőszigetelés.
Különböző kőműves munkák komplett
kivitelezése. Tel: 06-30-584-8588

+ Lieutenant Kft vállalja családi házak,
lakások felújítását – átalakítását – bő-
vítését, épületgépészeti, építőmesteri
munkáit. Elérhetőség: 70/6300-866,
email: lieutenantkft@gmail.com

+ „Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd
én megoldom. Elvetemedett ajtók, ab-
lakok javítása, szigetelése, zsanérok,
zárak cseréje, mázolás előtti munkák.
KIKA, IKEA, JYSK bútorok összeszerelé-
se. 20/20-38-718 dr.asztalos.javitas@
gmail.com

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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

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

OKTATÁS

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/ félin-
tenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános
nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN,
diplomás és anyanyelvi tanárokkal, ked-
vezményes óradíjakkal. Kedvezményes
felkészítés City&Guilds akkreditált an-
gol nyelvvizsgára az I.L.I. vizsgáztatói-
val. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői
2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653

ADÁS~VÉTEL

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.:
0630 8518 763
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Dinamikusan fejlődő hazai állatgyó-
gyászati cég TÖRZSKÖNYVEZŐ

DOKUMENTÁTOR munkatársat keres
Főbb feladatok:
• Új állatgyógyászati készítmények törzskönyvezte-
tési folyamatában való közreműködés
• A már engedélyezett készítmények törzskönyvi
módosításaihoz szükséges dokumentációk össze-
állítása és az ezekhez kapcsolódó adminisztratív
feladatok ellátása
• Kapcsolattartás a törzskönyvező hatóságok és a
forgalmazó partnerek képviselőivel
Elvárások:
• Felsőfokú végzettség
• Tárgyalóképes felsőfokú angol nyelvtudás
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
(Word, Excel)
Elvárt személyes kompetenciák:
• Jó kommunikációs készség,
• Önálló, pontos, precíz, lelkiismeretes munkavégzés,
• Jó rendszerező és problémamegoldó képesség,
• Megbízhatóság.
Előnyt jelent:
• Kommunikációs és Üzleti főiskolai végzettség
• Kistarcsa vagy vonzáskörzetéből való jelentkező
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Folyamatos szakmai fejlődés lehetősége
• Modern, kellemes munkakörnyezet
Munkavégzés helye: Kistarcsa
Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét
a következő e-mail címre várjuk: lavet@t-online.hu

REFLEXOLÓGIA
„A reflexológia művészet, a tudatos érintés
csodálatos művészete” (CsiAn)
Az alternatív gyógymódok közül a reflexoló-
gia mára bizonyított és elfogadott kiegészítő
terápiás módszer az orvosi kezelések mellett.
Szinte bármikor, bárhol alkalmazható, kortól,
nemtől függetlenül.
Pontos kialakulását nem ismerjük, a maja, azték
és inka orvosok diagnosztizálásra és komplex ke-
zelésre is használták a nyomáspontokat. Az antik
görög és római kultúrában a gyógyítás és fájda-
lomcsillapítás legfőbb eszköze a masszázs volt.
Az idők változnak, az orvostudomány és a tech-
nológia fejlődésével már a hétköznapi emberek
is egyre jobban megértik és akár láthatják is
testük működését. Bárki számára hozzáférhe-
tő, alkalmazható és elsajátítható ez a rendkívül
hatékony, káros mellékhatás nélküli módszer.
Egy terápia megkezdése előtt érdemes az el-
lenjavallatokról (kontraindikáció) tájékozódni.
Mikor nem ajánlott a reflexológia?
- gyulladás a visszerekben, vénákban, trombózis

- gombás láb (fertőzés terjedése miatt)
- erősen duzzadt, ödémás láb
- üszkösödés a lábon
- törött / sérült láb
- fertőző betegség
- súlyos szívbetegség, pacemaker
- súlyos cukorbetegség
- veszélyeztetett várandósság
- magas lázas állapot
- súlyos idegkimerültség esetén.
Lábfejünkmegfelel a testünk térképének, ugyan-
úgy mint a kezünk, fülünk, szemünk. A kifejtett
ingerlés (masszírozás) következtében ingerület
váltódik ki a ca. 70ezer idegvégződésű talpun-
kon, megnő a szerv energiaszintje és a szervezet
egészére hatva beindul a szervezet öngyógyító
folyamata. Ez mindenkinél egyéni módon je-
lentkezik. Mivel energiákkal dolgozunk, ezért
bármilyen változás jó jelzésnek bizonyul, hiszen
azt jelenti, hogy hatottunk a testre: ez megnyil-
vánulhat álmosság, kitörő jókedv, vizelési inger,
szomjúság, stb. formájában.
Mára egyértelművé vált, hogy minden fizikai-
lag megjelenő betegség hátterében lelki ténye-

zők állnak. Fontos, hogy a masszírozás során
„gyengéden” a páciens lelkét is ápoljuk, hi-
szen a reflexológia hatékonyságához a páciens
hozzáállása is elengedhetetlenül szükséges. A
cél, hogy harmóniába kerüljünk magunkkal,
és ehhez a testi-lelki-szellemi egyensúlyt meg
kell teremteni. Ez az egyensúly akkor ma-
rad meg, ha rossz szokásainkon változtatunk
(helytelen táplálkozás, káros szenvedélyek,
stressz, mozgásszegény életmód, stb.), vagy
rendszeresen végezzük a masszázst. Az ered-
ményes kezeléshez kitartás és türelem szük-
séges!
Egy kis statisztika: az emberi test csontozatá-
nak ¼-e a lábfejünkben található (egyenként 26
csont, 33 izület és számos izom), a testsúlyunk
2/3 része a sarokra nehezedik.
Naponta óriási terhet kell cipelnie talpunk-
nak, megbecsüljük eléggé??? Már csak ezért is
megérdemli a kényeztetést….

Holczinger Kornélia
természetgyógyász – reflexológus



Fontos:
A hallás nem játék
Sokan elhatározzák, hogy egészségesebb
és teljesebb életet fognak élni, mint azelőtt.
Talán nem is gondolnánk, hogy hallásunk
egészsége milyen óriási hatással van életünk-
re. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sok-
kal inkább odafigyelünk hallásunk épségé-
re? Érdemes elolvasni!

Társas kapcsolatok elvesztése
Fülünk az egyik legfontosabb érzékszervünk.
Nem csupán a hangok érzékelését, a térbeli tá-
jékozódást teszi lehetővé, hanem a kölcsönös
megértést és az emberek közötti kapcsolattar-
tást is. Ezért hallásunk csökkenése, elvesztése
komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes
életet éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a
hallásveszteséggel élő emberek, akik nem ke-
zeltetik problémájukat, idővel elzárkóznak a
külvilágtól, befelé fordulóvá válnak. Ennek oka,
hogy nem értik meg pontosan, mit mondanak
nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy gyakran
vissza kell kérdezniük. Sokszor előfordul, hogy
nem csupán környezetük előtt szégyellik a dol-
got, még maguknak sem merik bevallani, hogy
valóban baj van.” – meséli el nekünk Tóthné
Molnár Tünde hallásspecialista, a gödöllői
Amplifon Hallásközpont vezetője. Az érintet-
tek számára tehát a halláscsökkenés az elszige-
teltség érzését hozzamagával, amely súlyosabb
esetben akár depresszióhoz is vezethet.

Ne késlekedjen, nehogy késő legyen!
A halláscsökkenés okozta következmények
hallókészülék segítségével a legtöbb esetben
orvosolhatóak, ennek ellenére manapság még
mindig nagy az ellenállás az emberekben.
Ahelyett, hogy segítséget kérnének, inkább
elszigetelődnek, visszahúzódnak. Sajnos az is
közrejátszik, hogy nem is olyan könnyű ész-
lelni a tüneteket. „A halláscsökkenés általá-
ban lassan és fokozatosan jelentkezik, így egy

megszokott ál-
lapottá válik,
mely nagyban
megnehezí t i
felismerését.
K e z d e t b e n
csak néhány
hang tűnik el,
nem az összes.
Ezért is ér-
demes évente
ellátogatnunk
egy szűrővizs-
gálatra, ahol
k i d e r ü l h e t ,
ha baj van.”
– mondja Tóthné Molnár Tünde. A szakem-
ber nem győzte hangsúlyozni, milyen fontos,
hogy időben eljussunk egy hallásspecialistá-
hoz. Bármilyen furcsán is hangzik, a hallást is
el lehet felejteni. „Az agyunk hallásközpontja
hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti,
hogyan hangzottak régen a különböző zajok,
hangok és dallamok. A hangminőség a hal-
lásveszteség fokának megfelelően nem csupán
halkabbnak hangzik, a halláskárosodás típusá-
nak megfelelően torzított formában, hamisan
rögzül. Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy
már késő lesz, és a legmodernebb hallókészü-
lékkel sem tudunk segíteni. A hangok valóban
hangosabbak lesznek, de az érintett ennek elle-
nére sem fogja érteni a beszédet.” – világított
rá a probléma lényegére a szakember.

Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy hal-
lásvizsgálatra?
Az Amplifon tavaszi megelőző kampányá-
nak köszönhetően most lehetősége van arra,
hogy részt vegyen egy ingyenes, teljes körű
hallásvizsgálaton. A világ vezető gyártóinak
készülékeit kipróbálhatja, és akár otthoni kör-
nyezetben is tesztelheti. A vizsgálatokra nem
kell várni, hiszen mindenki időpontot kap és
személyre szabott ellátásban részesül. Érde-
mes tehát most bejelentkezni! Bejelentkezés:
06 (28) 620 665.

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és
külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁ-
ROLOK. Tel: 28/412-230

+ Almásy Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, könyveket, csillárt, sző-
rmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt,
hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díj-
talan kiszállással, hétvégén is. 30/308-
9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbe-
csüs díjtalan kiszállással vásárol antik
bútorokat, festményeket, órákat, min-
denféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat
is), régi pénzeket, bizsukat és éksze-
reket, mindenféle régiséget és HAGYA-
TÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk!
Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806,
20/465-1961

+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-
5772

+ Eladó olcsón: párologtató, műanyag-
hordók, Salgó elemek, lemezjátszó, In-
tex vendégágy, varrógép, hűtő, fateknő,
rézüst vitorlával, szekrény, körfűrész-
gép, rádiók, szalagos magnó, fazék
(30, 15literes). 28/421-075

+ 10-12 éves lánynak való, alig használt
21 sebességes, csomagtartóval felsze-
relt kerékpár eladó. 25.000.-Ft. Tel:
20/3344-965

+ Szekrénysor, franciaágy, körfűrész,
kapálógép eladó. Tel: 20/551-8976

+ HASZNÁLT TÉGLA, CSERÉP: 350 db
kisméretű bontott tömör tégla, 300 db
normál cserép eladó kedvezményes
áron Gödöllő központban. Tel: 30/380-
2604

+ Építkezők figyelem! Gödöllőn eladó
2db 90x210cm fából készült, fehér,
félig üvegezett beltéri ajtó: tokkal, zár-
ral, balra nyílnak. 1db 7.000.-Ft. Tel:
70/429-0379

+ HASZNÁLT BARKÁCSGÉPEK AZON-
NALI FELVÁSÁRLÁSA készpénzért. Fú-
rógépek, flexek, fűrészgépek, kéziszer-
számok, stb. Tel: 20/9463-409

+ Pozdorjacsavarok, szegek, gipszkar-
ton csavarok, opel csavarok, popszege-
csek DOBOZ MENNYISÉGBEN KEDVE-
ZŐ ÁRON ELADÓK! Tel: 20/266-0104

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: be-
szerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 06-30/536-
4300, 28/611-728

EGYÉB

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelő-
től! Akác-, Hársméz, Méz-2014. 720ml-
es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.

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

+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett
marhatrágya 60 l-es kiszerelésben -800
Ft/zsák- rendelhető: 20/4699-295

+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
20/9455-583.
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Ha túl sokat várunk,,, akkor lehet,,,
hogy már késő lesz.



Beküldési határidő: 
2015. április 7.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Fodor Nagyezsda, Kossuth L. u. 
14., Sógor Magdolna, Gárdonyi 
G. u. 6.  
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Szabó Lajos, Tátra u. 5., Halász 
Györgyné, Jókai u. 6. 
A Happy Box 2000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte: Ma-
darász Patrícia, Rét u. 55./2.
A Városi Mozi ajándékát nyer-
te: Zombori Adél, Bethlen G. u. 
9., dr. Tóth Imréné, Szabadság u. 
19/b. 
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: Kolláth 
Kamilla, Béri B. Ádám u. 9., 
Berze Tiborné, Magyar Kázmér 
köz 2. 
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