
A kedvezőtlen időjárás
miatt a hagyományok-
tól eltérően a Művésze-
tek Házában gyűltek ösz-
sze a gödöllőiek március
15-én, nemzeti ünnepünkön,
hogy megemlékezzenek
az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc hősei-
ről és áldozatairól. Az ün-
nepi műsort követően a
Petőfi-szobornál elhelyez-
ték a tisztelet koszorúit, s a
havas eső ellenére a hagyo-
mányőrző lovasok tisztelgé-
se zárta az ünnepi esemé-
nyeket.
A Művészetek Házában a

Gödöllői Városi Fúvószenekar „tér-
zenéje” fogadta a résztvevőket, majd
az ünnepi műsor a Himnusz elhang-
zása után Annus Réka énekével vet-
te kezdetét, ezt követően pedig dr.

Gémesi György, Gödöllő polgár-
mestere mondott ünnepi beszédet:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket nemzeti ünne-

pünk alkalmából az 1848/49-es for-

radalom és szabadságharc 168. évfor-
dulóján. Köszönöm, hogy eljöttek és
hogy együtt emlékezhetünk.
Március 15-e egyben az össznemze-

ti összefogás jelképe is, hiszen talán a

magyar történelem során ak-
kor, egyedülállóan eltűntek a
vagyoni, származásbeli, nem-
zetiségi, rangbeli különbségek
és létrejött a közös hit, akarat
és elszántság alapján egy Egy-
ség, ami tettekre váltva ered-
ményezte történelmünk legdi-
csőbb, vér nélküli és győztes
forradalmát. Internet és mo-
biltelefonok nélkül, az akkori
kommunikációs technikákkal
szinte órák alatt sikerült győz-
ni, úgy, hogy egy világos és
egyértelmű, konszenzuson
alapuló tizenkét pontban meg-
fogalmazott program is elfoga-
dásra került, amit az elképesz-

tő túlerő sem tudott megakadályozni;
mert ha rövid időre is, de összetartotta
őket a tiszta, érdek és számítás nélküli
hazaszeretet.”

(folytatás a 3. oldalon)

Holland diákcsoportot látott vendégül a Török
Ignác Gimnázium a wageningeni RSG Pantarijn
középiskolából. (4. oldal)

A Gödöllői Városi Vegyeskar Liszt Ferenc Via
Crucis című művét adta elő a Szenthárom-
ság-templomban. (5. oldal)

Tizenegy gödöllői érem született az ITF
Taekwon-domagyar bajnokságon,Hódmezővásár-
helyen. (8. oldal)
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A kiállítás képe
A Gödöllő Táncszínház a hosszú hét-
végén két új előadást is bemutatott a
Művészetek Házában. Szombat esti pro-
dukciójukat Muszorgszkij Egy kiállítás
képei című zongoraciklusának zongo-
rára és ütősökre írt feldolgozása ihlette,
úgy hogy azzal egy időben egy 16 négy-
zetméteres festmény is megszületett.

Zene, tánc, festészet együtthatásával ér-
zékeltették a színpadon az emberi kap-
csolatok mai problémáit a művészek. A
zenei feldolgozástMenyhei Ádám (zon-
gora) és Boros Levente (dobok) játszot-
ták, a táncosok Nagy Lili, Papp Tamás,
Philipp Noémi, Safranka-Peti Zsófia
és Sándor Dorottya voltak.A festményt
Tétényi Éva építész, festőművész alkot-
ta. (folytatás az 5. oldalon)

Keresse webshopunk:
www.duovill.com
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Érdemes tehát a következő egy hó-
napban végiggondolni, mitől szeret-
nének megválni városunk lakói.
A konténerekbe bútorokat, egyéb fá-
ból készült tárgyakat, lakástextileket 
és ruhaneműket, műanyag holmikat, 
személygépkocsi-, motorkerékpár- és 
kerékpár gumiabroncsokat tehetnek. 
Az elektronikai hulladékok közül a 
háztartási gépeket, távközlési esz-
közöket, szórakoztató elektronikai 
cikkeket, barkácsgépeket és világító-
testeket veszik át. 

A lomtalanítás során leadott holmik 
megfelelő módon kerülnek kezelés-
re, újrahasznosításra vagy ártalmat-
lanításra. A szakemberek épp ezért 
nagy hangsúlyt helyeznek a lomta-
lanítási akciók esetében sokszor ta-
pasztalható lomizás visszaszorításá-
ra, ami mindenkinek közös érdeke. 
Bár a lakosság részéről egyszerű 
megoldásnak tűnik, hogy a főleg fém 
hulladékot, vagy bútorokat odaad-
ják az érdeklődő, többnyire kocsival 
érkező lomizóknak, nem árt tudni, 

hogy aki így tesz, az szabálysértést 
követ el, ami akár 500 ezer forintig 
terjedő bírsággal sújtható. A hulladék 
kezelésével ugyanis nem csak a szol-
gáltatónak, hanem a hulladék birto-
kosának is vannak kötelezettségei, 
amit a 2012. évi 185. „a hulladékról” 
szóló törvény szabályoz. E szerint, 
ugyanis hulladékot másnak csak ab-
ban az esetben szabad átadni – a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében történő átadás kivételével 
– ha a hulladék átadója meggyőzö-
dött arról, hogy az átvevő rendelke-
zik a hulladék szállítására, kezelé-
sére, kereskedelmére, közvetítésére 

vonatkozó szükséges engedélyekkel. 
Meglehetősen naivnak kell lenni ah-
hoz, hogy valaki komolyan elhiggye, 
hogy az ilyenkor a kapun becsönge-
tő lomizónak átadott hulladék va-
lóban javításra, újra hasznosításra, 
vagy esetleg a rászorulókhoz kerül. 
A tapasztalatok szerint néhány nap 
múlva inkább az erdő szélén, vagy 

valamelyik út 
menti árokban 
találkozhatunk 
az így átadott 
h o l m i k k a l , 
amik így to-
vább szeny-
nyezik kör-
nyezetünket, s 
jelentős kiadást 
jelentenek a 
t e l e p ü l é s e k -

nek, így Gödöllőnek is, hiszen éves 
szinten több millió forintba kerül az 
illegális hulladék összegyűjtése, el-
szállítása. Aki azonban a szabályok 
betartásával, a meghirdetett helye-
ken és időpontokban adja le a számá-
ra felesleges hulladékot, biztos lehet 
benne, hogy az a megfelelő környe-
zetvédelmi előírások betartásával 
kerül elhelyezésre, megsemmisítésre 
vagy újrahasznosításra 
A lomtalanításról részletes infor-
mációk találhatók a godollo.hu 
honlapon, de a pontos menetren-
det a későbbiekben lapunkban is 
közzétesszük.                                jk

Ne az erdőszélre kerüljöN, ami felesleges!
egy hóNap múlva lomtalaNíthatuNk

JÖN A TAVASZ, JÖN A ZÖLDHULLADÉK

Tavaly Gödöllőn közel 2 000 tonna zöldhulladékot gyűjtöttek a lakosok, fejenként több mint 60 kilót! A Zöld Híd Ré-
gió Nonprofit Kft. által forgalmazott bio-zsákokba konyhai hulladékokat (gyümölcs-, zöldség- és tojáshéj, kávézacc, 
használt teafilter) és kerti hulladékokat (elnyílt virág, falevél, fűnyesedék, lehullott  gyümölcs, gally) rakhatunk.
A komposztálás  során környezetbarát, jól hasznosítható szerves anyag képződik.  A természet nem ismeri a hulladék 
fogalmát, hiszen a lehullott falevél, vagy a gyümölcsfák virágainak szirma megszámlálhatatlan, mégis hasznos része 
a körforgásnak. Ha az összegyűjtött faleveleket, zöld növényi részeket nem adjuk át a közszolgáltatónak(mert akkor 
már hulladéknak számít), hanem magunk komposztáljuk, akkor a keletkező komposztot saját kertünkben felhasznál-
juk a környezetünk hasznára.
Ha otthon szeretnénk jó minőségű komposztot előállítani, nem árt betartani néhány egyszerű szabályt. Érdemes az 
apró anyagokat durva szerkezetűvel, a nedveset szárazzal keverni.
Gyorsíthatjuk az érlelést, ha kéthavonta átforgatjuk a komposztot. Fellazítjuk, átlevegőztetjük, így a külső réteg be-
lülre kerül. A komposztot keverjük át rostos, durva anyaggal (szalmával, gallyakkal), hogy ne kezdjen el rothadni. A 
készülő komposztunkat tartsuk nedvesen: árnyékoljuk, vagy egy fa alatt helyezzük el!

A komposzttól javul a talaj szerkezete, nő a biológiai aktivitása, javul a víztartó képessé-
ge. Komposztálni tehát nagyon hasznos és környezettudatos tevékenység. Ha pedig odahaza 
nincs módunk saját komposztot előállítani, akkor a Zöld Híd központjában kiváló minősítésű, 
ökológiai gazdálkodásban is hasznosítható komposztot vehetünk. Mindezt azzal a jóleső tu-
dattal, hogy sokat tettünk a környezetünkért, hiszen a saját zöldhulladékainkból állították elő 
az értékes anyagot.                                www.szelektalok.hu         

A HULLADÉK KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A képviselő-testület 17/2016. (II. 11.) sz. határozatában döntött településren-
dezési terveinek, azaz a 214/2012. (XI. 15.) sz. önkormányzati határozattal 
jóváhagyott Településszerkezeti Tervének, és a Gödöllő Város Helyi Építési 
Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) önk. rendelet 
(GÉSZ) átfogó megindításáról. A tervmódosítás célja elsősorban a jogszabály 
által előírt 4 évenkénti felülvizsgálat aktuálissá válása, valamint az elmúlt 
időszakban körvonalazódott településfejlesztési elképzelések lehetőségeinek 
biztosítása, illetve további városképi megfontolások érvényesítése.

A módosítások megkezdéséről Gödöllő Város Településfejlesztéssel és Tele-
pülésrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályainak megfele-
lően ezúton tesszük közzé az előzetes tájékoztatást. 

A módosítással kapcsolatos írásos javaslatokat, észrevételeket 2016. 
március 25-ig fogadjuk postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal  
Főépítészi Iroda részére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy a 
foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve. 

KÖZLEMÉNY – CSATORNÁZÁS

A városfejlesztési koncepció keretében a lakóingatlanok teljes csatorná-
zottsága utolsó fázisába jutott.
A következő lépés az Erdőszél, a Lomb és a Hóvirág utca csatornázása. 
Azért csak ezekre az utcákra kerülhet sor, mert az állami támogatás meg-
szüntetése miatt csak az önkormányzat és a tulajdonosok pénzéből lehet 
elvégezni a beruházást.
A beruházás lakossági része ingatlanonként vagy háztartásonként a 
költségbecslés szerint 400.000 forint lesz, ami egy összegben vagy nem 
egyenlő havi részletekben fizethető be.
A résztársulatot, amely „igenli” a beruházást, alakuló ülésen kell létre-
hozni. Ehhez az érintett utcákban lévő ingatlantulajdonosok kétharmados 
szavazattöbbsége szükséges.
Az alakuló ülés ideje: 2016. március 18. (péntek), 18 óra.
Helyszíne: Damjanich János Általános Iskola.
Kérünk mindenkit, az építkezés sikere érdekében, jöjjön el vagy küldjön 
két tanúval igazolt meghatalmazottat.
                 A Gödöllői Víziközmű Társulat nevében: Halász Levente elnök

Kevés dolog tud annyi bosszúságot 
okozni és vitát kiváltani tavasszal, 
mint a kerti hulladék égetése. Pro 
és kontra számtalan érvet tudnak 
felsorakoztatni a kert tulajdo-
nosok, ám érvek ide vagy oda, a 
jogszabályok az irányadóak, ezek-
kel pedig nem árt tisztában lenni, 
mert a szabálytalan égetéssel nem 
csupán a szomszédok haragját vív-
hatják ki, hanem jelentős bírságra 
is számíthatnak.

Már az is sok vitát generál, hogy egy-
általán szükség van-e a kerti hulladék 
elégetésére, hiszen a zöld hulladékot 
tavasztól őszig elszállítják, másrészt 
jelentős része kiválóan hasznosítható 
komposztként. Mégis, sokan dönte-
nek a tűzgyújtás mellett.
Gödöllőn a közterületek és az egyes, 
közterületnek nem minősülő ingat-
lanok tisztántartásáról, állagának 
megóvásáról szóló önkormányzati 
rendelet szerint a közterületen, va-
lamint ingatlanon belül elszáradt nö-
vényi hulladékot pénteken 13-tól 18 
óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb 
időpontokban szigorúan tilos. Ház-
tartási és egyéb hulladék (műanyag, 
műanyaggal bevont kábel, rongy, 
gumi stb.) égetése minden esetben 
tilos!  A rendelet a kerti grillezésre és 
a tűzön történő sütés-főzésre nem vo-
natkozik, az a tűz állandó felügyele-

te mellett bármikor végezhető. Nem 
árt azonban tudni, hogy tűzgyújtási 
tilalom esetén akkor sem megenge-
dett a tűzgyújtás, ha azt egyébként 
más jogszabály megengedi. Ha va-
laki a szabályok betartása mellett 
végez égetést, akkor is fontos, hogy 
a szabadban meggyújtott tüzet soha 
ne hagyja felügyelet nélkül és min-
den esetben gondoskodjon megfelelő 
mennyiségű oltóanyagról. Mindig 
legyen nála a tűz oltására alkalmas 
kézi szerszám, és csak akkora tüzet 
gyújtson, amekkorát folyamatosan 
felügyelet alatt tud tartani. Tájéko-
zódjon a várható időjárásról, mert a 
szél kedvez a tűz gyors továbbterje-
désének. 
Az égetési szabályok betartatására az 
illetékesek nagy hangsúlyt helyez-
nek, a közterület-felügyelet mun-
katársai  helyszíni bírságként 5000-
től 50.000 forintig terjedő bírságot 
szabhatnak ki, ha pedig feljelentésre 
kerül sor, akár 200.000 forintra is 
megbüntethetik azt, aki nem a jog-
szabályoknak megfelelően végzi a 
kerti hulladék égetését.                    bj

Áprilisban két szombaton, 16-án és 23-án ismét lehetőségük 
lesz városunk lakóinak, hogy legálisan, a környezetvédelmi elő-
írásoknak és a jogszabályoknak megfelelően szabaduljanak 
meg feleslegessé, lommá vált dolgaiktól. A Zöld Híd Régió Non-
profit Kft. idén is térítésmentesen biztosítja a lomtalanításra 
való hulladékok begyűjtését és elszállítását. Április 16-án a vá-
ros tizenhat, 23-án pedig tizenkilenc gyűjtőpontján helyeznek 
el konténereket, amik 8-14 óra között állnak a lakosság rendel-
kezésére. 

A tavaszi jó időben megnő a kerékpárral közleke-
dők, vagy szabadidejükben nyeregbe pattanók 
száma. Sajnos azonban sokan megfeledkeznek a 
biztonságról, bár a gyalogosok és a kerékpárosok 
a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői.

Annak érdekében, hogy ne váljanak közlekedési 
baleset sérültjeivé, áldozatává, a Gödöllői Ren-
dőrkapitányság munkatársai a múlt héten látha-
tósági mellényt ajándékoztak a kerékpárosoknak. 

KERÉKPÁRON IS LÁTHATÓAN

zöldhulladék égetés csak péNtekeNkéNt
Ne füstöljüNk feleslegeseN!

NE ÍGY!
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A józAn ész vér nélküli forrAdAlmA kell!

Petőfi öröksége bennünk él
DÍJÁTADÁSOKKAL ÜNNEPELT

AZ 50 ÉVES GÖDÖLLŐ
Hagyományosan március 15-én adják át a Gödöllő Városért díjakat, amivel a város
azonpolgárait kívánja kiemelten elismerni, akikmunkájukkal kiérdemelték a közmeg-
becsülést, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultakGödöllő város
jó hírének növeléséhez.

Az elismeréseket idén lapzártánkat követően a Gödöllő várossá nyilvánításának
50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében adták át, ami egyben hi-
vatalosmegnyitója volt a „Gödöllő 50 –Amegújuló értékek városa” nevet viselő idei
tematikus évnek.

AGödöllő Városért kitüntetést idén Fodor László zenetanárnak, Mészáros Beáta
énektanár, drámapedagógusnak, a Garabonciás színtársulat művészeti vezetőjé-
nek, és aHUMANBioPlazmaKft. dolgozói közösségének ítélte a képviselő-testület.

A jubileumi rendezvényen a jeles városi évfordulóhoz kapcsolódóan köszöntöt-
ték az 1966-banGödöllőn született lakosokat, az ugyanebben az évben házasságot
kötött aranylakodalmasokat, valamint Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért elisme-
résben részesült öt évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért Barna Illés cukrász-
mester, az idén 25 éves Cavaletta Nőikar vezetőjeként végzett kiemelkedő szakmai
munkájáért Danku István karnagy és a szintén fennállásának 25. évfordulóját ünnep-
lőGödöllői Városi Fúvószenekar vezetőjeként végzett kiemelkedő szakmaimunkájá-
ért Ella Attila, művészeti vezető.

A rendezvényen került sor aGödöllő torta bemutatására is, amit a SolierCukrász-
da álmodott meg a város fél évszázados születésnapjára.

A kitüntetetteket és az 50 éves Gödöllőt a Talamba Ütőegyüttes ünnepi műsora
köszöntötte. A rendezvényről lapunk jövő heti, március 22-én megjelenő számában
olvashatnak részletes beszámolót.

(folytatás az 1. oldalról)

Gémesi György polgármester beszé-
dében úgy fogalmazott:
„1848 szellemisége és üzenete sokszor

adott hitet és erőt az elmúlt 168 esztendő-
ben a magyar szabadságért és független-
ségért küzdő forradalmároknak, amit az
aktuális hatalom nehezen vagy egyáltalán
nem tűrt meg. Utassy József Kossuth-dí-
jas költő így fogalmaz 1977-ben megje-
lent – korábban betiltott – Zúg Március
című versében: „Én szemfedőlapod lerán-
tom: / kelj föl és járj, Petőfi Sándor! / Zúg
Március, záporos fény ver, / suhog a zász-
lós tűz a vérben. / Hüvelyét veszti, borong
a kardlap: / úgy kelj föl,mint forradalmad!
/ Szedd össze csontjaid, barátom: / lopnak
a bőség kosarából, / a jognak asztalánál
lopnak, / népek nevében! S te halott vagy?
/ Holnap a szellem napvilágát / roppant-
ják ránk a hétszer gyávák. / Talpra, Petőfi!
Sírodat rázom: / szólj még egyszer a Sza-
badságról!”
A rövid, de annál keményebb vers nem

véletlen volt betiltva sokáig... Bár terjedt
a betiltás ellenére is, és ha nem is egy nap
alatt, mint a Nemzeti dal, de ahova kellett,
eljutott. Többen meg is zenésítették, és
egyfajta márciusi himnuszként kötött ösz-
sze akkor mindannyiunkat. És joggal te-
hetjük fel a kérdést: Van-e ma aktualitása
a versnek? Zúg-e a március körülöttünk?
Lopnak-e a bőség kosarából? Lopnak-e
a jognak asztalánál? És mi van a szellem
napvilágával? Súlyos kérdések, és ne tő-
lem várják a válaszokat, mert nem lenne
méltó az ünnephez.A válaszokat minden-
ki nagyon könnyen megtalálhatja, hiszen
1848-hoz képest ma az informatika vilá-
gában a szükséges tények és információk
rendelkezésre állnak. A kérdés csak az,
hogy képesek vagyunk-e észrevenni?!
Vagy továbbra elfordítva a fejeket sokakat
megnyugtat az elmúlt „nyolcévezés” és a
„bezzeg ők még többet”...
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt nem

nyolc, de nem is huszonöt, de nem is
negyven év a tét. Itt a 168 évvel ezelőtti
forradalom tisztaságának emléke, annak
szándékai és az azóta is örömmel és büsz-
keséggel hangoztatott össznemzeti össze-
fogás a tét, a forradalmárok hazaszeretete,
áldozatai és hőstettei. Hogyan lehet büsz-
kén, örömmel és felszabadultan emlékez-
ni és ünnepelni, ha azok az értékek, ami-
ket megfogalmaztak és amiért életüket,
egzisztenciájukat, családjukat sem kímél-
ve harcoltak, egyszerűen eltűnnek a köz-
életből, az életünkből, és marad a politikai
furmány, a máz és a szirup.Avalódi, mél-
tó, őszinte emlékezéshez elengedhetetlen
a hitelesség. Hitelesség a mindennapok-
ban, hitelesség a közéletben és hitelesség
a politikában. Mint amilyen hiteles volt
számomra néhány napja az egyik gödöllői
iskolában látott ünnepi műsor. Közel száz
gyermek és néhány pedagógus együttes
csodálatos műsora forradalomról, haza-
szeretetről, szabadságról. Vagy azoknak

a 17 éves gimnazistáknak az interneten
fellelhető írásai, akik a hazaszeretetről ír-
ták le gondolataikat a következőképen: „A
hazaszeretet azért is fontos, mert egy or-
szágot összeköt. Ez nemolyan dolog, amit
tanulni kell, vagy egyáltalán tanulni lehet,
ezt érezni kell a szívekben, lelkekben. A
hazádba nem szerelmesnek kell lenni,
de szeretni, tisztelni kell, mert otthont ad
neked, éltet, és minden szerettednek is.”
„Nem vagyok tősgyökeres magyar. Édes-
anyám20évesenköltözöttMagyarország-
ra, de teljes mértékben magyarnak érzem
magam. Ez az ország nevelt fel, a magyar
nyelvet tekintem anyanyelvemnek, mert
itt születtem.” „Ahaza a hazámat is jelen-
ti. Az országot ahol élek, ahol legjobban
ki tudom fejezni érzéseimet, annak isme-
rem a múltját, a kezemben a lehetőség,
hogy formáljam a jövőjét.” Számomra
nemcsak őszinték, de hitelesek is. És ha
kicsit érettebben, többet látva a világból
megkérdezik, hogy ti, akkori felnőttek,
megtettetek-e mindent, hogy a hazáról,
a szabadságról és a 48-as forradalomról
számunkra tanítottak az életünk során,
azok az alapokat jelentsék; mit tudunk
válaszolni? ... De talán a kérdésig el sem
jutnak, hiszen ne gondolja senki, hogy
nem látnak mindent abból, ami a közélet-
ben ma zajlik. És akkor ne csodálkozzon
senki, ha a végzős fiatalok hatvan-hetven
százaléka nem itthon képzeli el a jövőjét.
Ez az igazi tét! Olyan közéletet, körülmé-
nyeket megteremteni, hogy gyermekeink
itthon maradjanak és hazajöjjenek. Hogy
a szívükben és a lelkükben meglévő ha-
zaszeretet mellett itt tudjanak családot ala-
pítani és otthont teremteni maguknak. De
addig, amíg Utassy József Zúg Március
verse aktuális lesz, ahogy írja: „...lopnak
a bőség kosarából, a jognak asztalánál
lopnak népek nevében... Holnap a szellem
napvilágát roppantják ránk...” Addig erre
bármilyenmegoldás csak látszatmegoldás
lesz. Az idő fogy és minden nap egyre tá-
volabb kerülünk egy, a gyermekeinknek is
biztonságot adó jövőtől. Mi a megoldás?
Joggal kérdezhetik, hiszen tudjuk, Petőfi
nem térhet vissza. De azért azt hiszem,
mindannyiunkban van egy kicsi Petőfi
örökségéből, ami segíthet egy újabb for-
radalmat létrehozni... No nem klasszikus
értelemben véve, fegyverrel és véráldo-

zatokkal. Erre soha ne kerüljön sor! De
nem is fülkeforradalomra gondolok, ha-
nem a „Józan ész” forradalmára. A „Jó-
zan ész forradalma”, ami létrejöhet egy
össznemzeti összefogás alapján, azoknak
az értékeknek a bázisán, amik megszün-
tetik köztünk a gerjesztett ellenségképet,
lebontják a mesterségesen közénk épített
falakat és felszámolják a gyűlölködést és
a politikai alapon folyó kirekesztést. Ezek
nem választási ciklusokhoz köthető, vagy
politikai pártok által kisajátított, hanem
egyetemes magyar értékek, amelyek ta-
laján 1848 márciusában is megteremtőd-
hetett az összhang és egyetértés magyar
és magyar között. Ez az összhang erőt ad,
sikert teremthet és ennek bázisán sok si-
keres magyar ember teheti le egy sikeres
Magyarországnak alapjait. Ezt az ország
versenyképességéhez elengedhetetlen
összhangot nem tudja kiváltani néhány
kiválasztott, tűzhöz közel álló egyéni,
nagyívű boldogulása, kommunikációval
megerősített látszat sikere.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyar-

ország minden magyar emberé és abban
hiszek, hogy Magyarországnak ahhoz,
hogy hosszú távon sikeres és verseny-
képes legyen, össznemzeti összefogásra
van szüksége, mint ahogyan 1848-ban is
volt. Ezt nagyban segítheti a „Józan ész
forradalma”, ami megalapozhatja az új
kezdetet, ami nélkül nincs és nem lesz va-
lódi sikeres Magyarország. És akkor talán
megvalósulhat az is, amit Petőfi SándorA
XIX. század költői című versében ír: „...
Ha majd a bőség kosarából / Mindenki
egyaránt vehet, Ha majd a jognak aszta-
lánál / Mind egyaránt foglal helyet, / Ha
majd a szellem napvilága / Ragyog min-
den ház ablakán: / Akkor mondhatjuk,
hogy megálljunk / Mert itt van már a Ká-
naán! / És addig? addig nincs megnyug-
vás, / Addig folyvást küszködni kell…”
Ez igaz, de miért is ne tennénk, ha akkor,
ott március 15-én ők tették, nem is akár-
hogyan, érdek és számítás nélkül?
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Alkossuk

meg együtt jövő márciusig a józan ész
forradalmának konszenzuson alakuló 12
pontos programját, mely leteszi egy új
kezdet alapjait! Ebben a „megnyugvást”
nem nélkülöző és a „küszködést” ismagá-
ban foglaló, össznemzeti összefogás alap-
ján való együttmunkálkodásban hívok és
várok minden józan gondolkodású ma-
gyar embert!
Köszönöm, hogy meghallgattak!”

A beszédet követően a Gödöllői Fia-
tal Művészek Egyesülete és a Gödöllő
Táncegyüttes „A költő visszatér” cím-
melmutattabeünnepiműsorát,melyben
Petőfi Sándor versei mellett a népszerű,
rockoperából hangzottak el részletek.
A műsort összeállította és rendezte: Dr.
HorváthZoltán.AkoreográfiákatTóth
Judit ésMoussaAhmed készítette.

(k.j.)

Idén is több százan vettek részt a fáklyás felvonuláson, amely-
lyel a gödöllői ifjúság tisztelgett az 1848/49-es magyar forra-
dalom és szabadságharc hősei előtt. A március 15-i ünnepség
előestéjén hagyományosan a Petőfi-szobornál kezdődött a ren-
dezvény, ahol Gecse Gábor, a Club Színház tagja mondta el a
Nemzeti dalt, majd a résztvevők 48-as dalokat énekelve vonul-
tak fáklyáikkal a Dózsa György úti temetőbe, az isaszegi csata
hőseinek emlékművéhez.

A megemlékezés itt Petőfi Sándor Fekete-piros dal című
versével folytatódott, amit Maródi Vanda, a Club Színház tagja
tolmácsolásában hallhattak a résztvevők. Ezt követően Fábián
Bertalan, a Török Ignác Gimnázium igazgatója mondott beszé-
det.
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Tisztelt Ügyvéd Úr!
A társasházban egy szélső lakásban 

lakom, egyetlen szomszédom van. Nagy 
gondot okoz, hogy állandóan fázom, pe-
dig az ablakokat csak egy-egy szellőz-
tetés alkalmával nyitom ki, rövid időre. 
Nem vagyok egyedül ezzel a problémá-
val, azonban vannak olyanok is, akik a 
borzalmas meleg miatt állandóan nyitva 
tartják az ablakaikat a lakásukban. Egye-
di mérők felszerelését javasoltuk a közös 
képviselőnek, de nem jutunk dűlőre vele.

Dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: Tisz-
telt Érdeklődő! 

A távfűtéses társasházakban, ahol 
a lakásonkénti egyedi szabályozás és 
mérés nem biztosított, gyakori problé-
ma, hogy a szélső és földszinti lakások 
alulfűtöttek, miközben a felső szinteken 
a lakások túlfűtöttek. Ezt a problémát 
megnyugtatóan csak a fűtés korszerűsí-
tésével és az egyedi mérők felszerelésé-
vel lehet orvosolni. Ennek kialakításakor 
ugyanis mindenki egyedileg érdekeltté 
válik, hogy csak annyi hőt „fogyasszon” 
amennyire szüksége van. Az egyedileg 
szabályozható és mérhető rendszer ki-
alakítása a társasház döntésével és a 

szükséges költségek biztosításával le-
hetséges. Ezek a kiadások a társasházak 
felújítási kiadásai között szerepelnek, és 
általában a felújítási alap terhére végez-
hetőek el. Ha a társasház közgyűlése a 
szükséges döntéseket meghozta, akkor 
a közös képviselő köteles végrehajtani a 
döntést.

A vitát általában az okozza, hogy a 
melegebb lakásokban a lakók nem a ra-
diátorszelepek állításával szabályozzák 
a hőmérsékletet, hanem az ablakaik ki-
nyitásával, ugyanakkor a társasház fűté-
sének a csökkentését kérik. Ez azonban 
azt eredményezné, hogy az alul-fűtött 
lakások hőmérséklete nem érné el a 
kormányrendeletben meghatározott mi-
nimális hőmérsékletet, továbbá a meg-
felelő komfortérzetet biztosító elvárható 
hőmérsékletet sem. 

Az egyedi mérővel nem rendelkező 
társasházakban a társasház hőköz-
pontjában lévő hőmennyiség mérő fo-
gyasztása kerül felosztásra a lakások 
légköbmétere alapján. A szabályozatlan 
rendszer esetén a melegebb lakások 
több, a hidegebb lakások kevesebb 
hőmennyiséget kapnak, függetlenül 
attól, hogy a szolgáltatás ellenértékét 
lakás-alapterület alapján fizetik meg a 

használók. Így azonos szolgáltatási díjért 
nagyobb mértékű szolgáltatást kapnak, 
mint a hidegebb lakásban élők. Költség-
csökkentés szempontjából a melegebb 
lakásokban a radiátorszelepekkel a lakás 
hőmérsékletét csökkenteni lehet, ezzel a 
társasház lakásainak fűtési számlája is 
arányosan csökken.

Vannak olyan fűtési rendszerek is, ahol 
a lakások radiátorszelepének elzárásával 
a teljes strangon megszűnik a szolgálta-
tás, ezért ezekben az épületekben a me-
legebb lakásokban nem lehet csökken-
teni a hőmérsékletet. Természetesen a 
legjobb megoldás, ha a szabályozás au-
tomatikusan történik, mert akkor mindig 
a szükséges hőmérséklet biztosítható a 
lakásokban.

A kormányrendelet előírása szerint, a 
fűtést úgy kell beállítani a társasházban, 
hogy a fűtési idényben az emberi tartóz-
kodás céljára szolgáló fűtött helyiségek 
belső hőmérséklete naponta 8-20 óra kö-
zött átlagosan +20 °C, az előszobában, 
konyhában, WC-ben +16 °C, hallban, la-
kószobában +20 °C, mosdóhelyiségben, 
fürdőszobában +24 °C legyen. Ezt a mini-
mális szintet a társasháznak biztosítania 
kell a lakás használóinak.

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

vaczi.arpad@gmail.com

A fűtésről

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A múlt hét a magyar-holland, 
a Gödöllő-Wageningen, illetve 
a Török Ignác Gimnázium és 
az RSG Pantarijn középiskola 
kapcsolatainak erősítéséről 
szólt. Testvérvárosunk isko-
lájából 26 fős csoport töltött 
nálunk hét napot, hogy meg-
ismerkedjen oktatásunkkal, 
városunkkal, kultúránkkal és 
Magyarországgal.

Az egy hét alatt a magyar-holland 
„társaságot” színes programok vár-
ták; többek között iskolalátogatás, 
táncház, múzeumlátogatás és város-
nézés – Gödöllőn és Budapesten –, 
GPS-túra városunkban, valamint – 
önkéntes alapon – egy kis takarítás és 
rendbetétel a városi zsidó temetőben. 
Természetesen családi és sportnap 
is volt. A gyerekeket a Török Ignác 
Gimnázium részéről Szedmák Ág-
nes, az RSG Pantarijn részéről pedig 
Ruud Verwaal és Charlotte Maas 

tanárok „terel-
gették”.

Az immár 
négy esztendeje 
fennálló hivata-
los testvérisko-
lai kapcsolatot 
a wageningeniek kezdeményezték. A 
mostani látogatás alkalmával L. Pé-
terfi Csaba, a Gödöllői Polgármeste-
ri Hivatal kommunikációs igazgatója 

köszöntötte őket. Vasárnap indultak 
vissza, akiket a törökös diákok kí-
sértek el hazaútjukon, viszonozván a 
látogatást.                            (A)

Baltazár, a foltos bundájú 
mackó kalandját több mint 
egy évvel ezelőtt ismerhették 
meg az olvasók, akik akkor az 
az elvarázsolt birodalmat jár-
hatták be vele, most pedig gö-
döllői kalandozásra hívja óvo-
dás és iskolás barátait. Hogy a 
mesebeli helyszínek után mi-
ért éppen Gödöllőre? 

Nos, nem véletlen, hiszen a Várszegi 
Márton és Várszeginé Csiky Zsófia 
által életre keltett Baltazár Gödöllőn 
született, ahol nagyon szeret csatan-
golni és kalandot keresni. Most arra 
kíváncsi, vajon a gyerekek szerint 
melyik lehet a kedvenc gödöllői 
helyszíne. 

A „Baltazár birodalma Gödöllőn” 
című rajzpályázatot a Garoda Klub 
hirdette meg a gödöllői és a Gödöllői 

környéki óvodásoknak és iskolások-
nak. 

A feladat: Saját alkotást készíteni 
Baltazárról, a foltos bundájú mackó-
ról, egy a rajzoló számára kedves gö-
döllői helyszínen.

A három legkreatívabb alkotás 
készítője ajándékban részesül, a 
legjobb ötven rajzból pedig kiállítás 
készül a Garoda Klubban (Gödöllő, 

Szent János u. 1/d.). A szervezők a 
legtöbb pályaművet beküldő intéz-
ményt ajándék mesekönyvekkel ju-
talmazzák. 

A pályaművek leadhatók az óvo-
dákban, az iskolákban, valamint a 
Garoda klubban. Az alkotások (max. 
A3-as méretig ) bármilyen techniká-
val készülhetnek. 
Leadási határidő: 2016. március 31. 

A rajz hátoldalán tüntessék fel a 
kép címét, az alkotó nevét, életkorát, 
valamint hogy milyen e-mail címen, 
telefonszámon érhető el, valamint az 
adott óvoda vagy iskola nevét. 

A pályázatról bővebb információt 
a Garoda Klubban Várszegi Már-
tontól (20/365-4094), a garoda@
garoda.hu e-mail címen kérhetnek az 
érdeklődők, vagy a klub.garoda.hu 
honlapon tájékozódhatnak. 

Rajzpályázat óvodásoknak és iskolásoknak

Baltazár Birodalma Gödöllőn

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 
2016. március 31-én, csütörtökön 16.30 
órai kezdettel tartja éves közgyűlését.

Helyszín: Civil Ház nagyterme (2100 Gö-
döllő, Szabadság út 23.)
A közgyűlésre szeretettel várjuk a gödöllői 
civil szervezetek képviselőit!

VISSZHANG
A nézőtéren már nem tökfejek ülnek, akiket például egy név elhangzása-
kor ütemes tapsra lehetne kényszeríteni.  A publikum ma már csak akkor 
ragadtatja magát viharos köszöntőre és hálálja meg a látottakat/hallotta-
kat, ha valami jót, valami értékeset kapott, mint – mondjuk – egy TAVASZI 
AJÁNDÉKKOSARAT, nőknek dedikálva. Bizton állíthatjuk, hogy nincs még 
egy olyan város ebben az országban, amelynek lakói olyan programmal for-
dulnak egymás felé, mint ahogyan ezt a gödöllőiek teszik immár évek óta. 
Vezetők és vezetettek, főnökök és beosztottak, levetve a hivatali szereposz-
tást, készülnek hónapokon át, hogy meglepjék egymást és a Nagyérdeműt 
valami kellemessel, valami szellemessel és jellemessel. (Ez utóbbi szónak 
az ad értelmet, hogy a produkció indulásakor vállalt feladatot mindenki  a 
szívügyének tekinti  és nem száll ki menet közben valami hamis indokkal. Itt 
lelki becsületkassza működik.)
Ezúttal nem kritikát olvas a t. Olvasó, netán az egész program egyes műsor-
számainak elemzését, hanem utóhangot, a látottak közben született gon-
dolatokat felidéző pár sort arról, hogy mennyire magávalragadó élményben 
lehetett része annak, aki jegyhez jutott. Mindent elmond a fogadtatásról a 
furcsa statisztika:  az összműsoridő 15%-át a közönség hálás tapsa, igen, 
vastapsa töltötte ki. Könnyed, de nem olcsó humor jegyében fogant a TAVA-
SZI AJÁNDÉKKOSÁR tartalma. Ne feledjük, a „humor” szó eredetileg test-
nedvet jelent, olyasvalamit tehát, ami fontos energiákat szállít minden
porcikánkba. Ezért egészséges a nevetés, ezért jár köszönet mindazoknak, 
akik fogyaszthatóvá tették nekünk, nézőknek ezt a derűt.

Szándékom szerint egyetlen szereplőt sem említek név szerint, mert akkor 
akár a telefonkönyvet is ide másolhatnám. A Jelenség a fontos. Komoly po-
zíciókat betöltő hölgyek és urak sem restellték, hogy pojáca-ruhába bújjanak 
– holott már rég elmúlt a farsang – és nem csekély szellemi,sőt fizikai
terhelést vállalva álljanak a pódiumra, szórakoztatni igyekezvén a polgár-
társaikat. Nem történt itt semmiféle tekintély-erózió. Ezt az egész tünete-
gyüttest vélem a „gödöllőiség” fogalma mögött. Ennek a városnak sajátos 
fluiduma (szellemi árama) van, amely sokkal több annál, mint csupán
harmincezer ember tömege. Ezeket az ezreket láthatatlan szálak fűzik egy-
be. Ettől (is) lesz élhető egy város. A mi Polisunk.                               (radix)

 

A „Nőnapi ajándékkosár, nem csak hölgyeknek” című előadás társulata 
idén március 5-8-ig, kilenc alkalommal lépett színpadra, hogy zenés-tán-
cos-akrobatikus produkciókkal, kabaréjelenetekkel szórakoztatta a közön-
séget. A nagy érdeklődéssel kísért előadások bevételét idén is jótékony 
célra fordítják, a Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány és a Gödöllői Állatott-
hon Egyesület támogatására. 

MagyaR-holland kapcsolatok

Gyerekek erősítik

OLVASÓI LEVÉL

GÖDÖLLŐI CIVIL KEREKASZTAL

jótékony célt szolgált a nőnapi MűsoR
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Kezdhetem azzal, amivel sok, 
a könyvről megjelent írás: hi-
ánypótló kiadvány, vagy az-
zal, hogy a hazai könyvkiadás 
„nagy remeke” – ahogy Csor-
ba László, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatója nevez-
te, de mégis inkább a saját 
élményt osztom meg az olva-
sókkal. 

Az első átlapozás egy délután és 
egy estén át tartott, azután a hétvé-
ge minden szabad percét arra hasz-
náltuk, hogy felfedezzünk egy-egy 
már ismert, vagy „már hallottam 
róla” műremeket, vagy egyszerűen 
gyönyörködjünk a több ezer éves 
tárgyak szépségében, az egykori al-
kotók keze munkájában, elismeréssel 
adózva tudásuknak. A könyv körbe-
járt a családtagok között, mindenki 
azt leste, mikor teszi le a másik.

Már az is érdekes, hogy első íz-
ben jelent meg ilyen összefoglaló, 
tárgyakkal gazdagon reprezentált, 
művészeti megközelítésű, tudomá-
nyos-ismeretterjesztő munka, ami 
a Kárpát-medence Árpád-kor előtti 
műkincseivel ismerteti meg az ol-
vasókat. A bemutatott tárgyak egy 
részét először láthatja könyvben 
megjelentetve a nagyközönség, azok 
pedig, akik kirándulásaik, országjá-
rásaik során a hazai múzeumokban is 

megfordultak, örömmel fedezhetik 
fel a kiállítások büszkeségének szá-
mító kincseket. 

A reprezentatív művészeti album 
Kr. e. 800 000-től, a Kárpát-me-
dencei őskőkor kezdetétől a Kr. u. 
10. századig, a magyar honfoglalás 
korának végéig mutatja be és rend-
szerezi mindazt, amit az egyes kor-
szakok tárgyi kultúrájáról, művésze-
téről tudunk. Történeti és művészeti 
megközelítésű korszakleírásokkal, 
elemzésekkel, érdekességekkel, tér-
képekkel, valamint közel 2000 mű-
tárgy színes fotójával mutatja be a 
Kárpát-medence ősi műkincseit. El-
feledett kultúrák, népek előtt tiszte-
legő kiadvány ez, amit egy lelkes fia-

tal művészettörténész, képzőművész 
és fotós álmodott és valósított meg 
hat év munkájával. A mindössze 33 
esztendős Vágó Ádám 32 múzeum 
anyagának legszebb művészeti emlé-
keit és a róluk tudható információkat 
gyűjtötte egybe megszállottságnak is 
beillő határozottsággal és követke-
zetességgel. Az istállóskői furulya, a 
velemi Szent Vid-hegyi aranylelet, a 
szkíták alkotásai, a római birodalom 
idején született remekeket – hogy 
csak néhányat emeljek ki - kötetben 
látni lenyűgöző élmény! 

Ennek az elszántsággal köszönhe-
tően született meg a több mint 500 
oldalas könyv, ami sokkal több lett, 
mint ahogy Vágó Ádám tervezte. 
Nem csupán összegzése ez a Kár-
pát-medencében talált leleteknek, 
hanem egy olyan műremek, ami ha 
egy gyerek, diák kezébe kerül, utána 
előkeresi majd a történelmi regénye-
ket, az interneten pedig rákeres majd 
a látottakra, hogy még több érdekes-
séget megtudjon az egykori kultú-
rákról, és elmegy majd a múzeumba, 
hogy még jobban, saját szemével is 
megcsodálhassa a fotókon is elkáp-
ráztató régészeti leleteket, amik kö-
zött örömmel fedezhetjük fel azokat 
a csodálatos darabokat is, amik je-
lenleg itt Gödöllőn, a Ferenczy Mú-
zeumhoz tartozó Megyei Régészeti 
Látványraktár és Múzeumpedagógi-
ai Foglalkoztató Kincseskamra című 
időszaki kiállításán láthatók. 
(Vágó Ádám – A Kárpát-medence 
ősi kincsei)                jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Letűnt korok csodái

A Bagoly könyvesbolt már-
ciusban minden szakács-
könyvre 5% kedvezményt 
ad kedves vásárlói részére!

Hihetetlen, de mégis igaz! Idén kerek 
a szám a Cimbaliband születésnapi 
tortáján, hiszen 10 éve, hogy meg-
alakult a banda! Az évfordulót mivel 
is ünnepelhetnék mással, mint kon-
certsorozattal. Gödöllőn április 17-
én, 19 órai kezdettel, a Művészetek 
Házában „szülinapoznak”
Egy ilyen évfordulón persze a szám-
vetés sem maradhat el. Hogyan in-
dult útjára a csapat, és mi volt a cél? 
A cimbalmot és a népzenét akarták 
trendivé, divatossá tenni az emberek 
körében. Unger Balázs, a zenekar ve-
zetője, azokat a balkáni népeket vette 
alapul ehhez az elgondoláshoz, ahol a 
mai napig él a népi muzsika a hétköz-
napi életben, és a fiatalok is szívesen 
hallgatnak olyan zenét, amiben népi 
motívum vagy tradicionális hangszer 
szólal meg modern köntösben. A sike-

rekhez persze hozzájárult az is, 
hogy a világzene, mint műfaj 
egyre nagyobb teret nyert ma-
gának, és így még szélesebb 
rétegeket tud megszólítani a 
Cimbaliband népi alapokon 
nyugvó 21. századi muzsikája. 
10 év kitartó munkájával sike-
rült-e elérni a célt? Válaszul 
a tények magukért beszélnek: 
elismerések és díjak sokasá-
ga (Fringe Festival Budapest 
Szakmai Fődíjasa, a Petőfi Rá-
dió Év felfedezettje, a World Music 
Charts világzenei toplistán 8. helye-
zett), évi 120 felkérés országszerte, 
külföldi koncertkörutak, és mindezt 
Gödöllő város támogatásával!
A 2016-os év pedig az ünneplésről 
fog szólni a Cimbali10 című kon-
certsorozattal, amely minden olyan 

fontos helyszínre elviszi a 10 év zenei 
termését, amely mérföldkőnek számí-
tott a csapat életében. Gödöllő ennek 
az egyik legfontosabb állomása. Ide 

április 17-én érkezik a Cimbali10, 
és meglepetésként a zenekar régebbi 
tagjai, Wertetics Szlobodán és Ro-
dek Krisztián. Mivel mással lehetne 
ezt a rangos eseményt méltóbb mó-
don megünnepelni, mint egy hatalmas 
örömzenéléssel a régi bandatagokkal, 
és Gödöllő egyik népdalénekes büsz-
keségével, Benedek Krisztinával. kj

áprilisBAn gödöllőn lesz szülinApi örömzenélés!

Idén 10 éves a Cimbaliband

(Folytatás az 1. oldalról)
Az egyedülálló produkció koreográfiáját 
Kézér Gabriella készítette, rendezte Ar-
dai Tamás.
Érdekesség, hogy Tétényi Éva első hazai 
kiállítása is Gödöllőn volt, akkor azonban 
Esztergom épített környezetét mutatta be 
– a városnak az előző ciklusban a polgár-
mestere volt. Jelenlegi műve – amely a 
táncot is felhasználva született és az előadás végéig élt – a mai, a tértől független társas viszonyok kapcsolatrendszerét 
allegorizálta, épp olyan szuggesztíven, ahogyan a táncosok és a zenészek tették. A produkció egyedülálló volt, eddig még 
senki sem próbálta meg ilyen formában élőben együtt szerepeltetni a három művészeti ágat.
Vasárnap az ifjabb nézőket „100 meg egy kiskutya” címmel várta a népszerű történet táncszínházi változata. Az alkotók 
nagyon fontosnak tartják, hogy a gyerekeknek is megmutassák, hogy a tánc képes közérthetően ábrázolni egy történetet és 
megszólítani a közönséget.                             lt

Március 13-án, vasárnap este a Gödöllői Városi Vegyeskar Liszt Ferenc egyik 
remekművét, a Via Crusist adta elő a Szentháromság templomban.
Liszt Ferenc műve 1878-ban, halála előtt 8 évvel készült el. Levelezéseiből ki-
derül, hogy a Krisztus szenvedéstörténetével való elmélyülés mélyen érintette 
a szerzőt. Orgonára, basszus, bariton, mezzoszoprán szólistára és kórusra kom-
ponálta. Szólisták voltak: Pechan Kornél, Nádasdi János és Horváth Mária, 
orgonán játszott Kántor Zsolt, vezényelt: Pechan Kornél.

viA Crusis A vegyeskArrAl

A kiállítás képe
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Újabb feledhetetlen, nagy színész hagyott itt
bennünket. Psota Irén halála mindenkit meg-
rázott. A film szerencsére megőrzi alakításait,
különleges hangját, senkihez sem hasonlítha-
tó előadásmódját.
Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színmű-
vész több darabban is együtt játszott vele, B.

Marton Frigyes operatőr pedig már édesapja révén ismerte a kitűnő művészt, akivel
később forgatott. Március 20-án a Királyi Váróban elevenítik fel a közös munkák em-
lékét, Gyurin Zsolt színművész pedig személyes emlékeit meséli el. Kollégái filmbeját-
szásokkal, a nevéhez kötődő dalokkal emlékeznek a csodálatos művészre, akit most
is mindenki csak úgy emleget: A Psota.

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

A rendszerváltás után születetteknek bizonyára fur-
csa, de hiába is keressük, március 15.-ről, ünnep-
lésről egyetlen sort sem talál az olvasó az 50 évvel
ezelőtti lapokban. Az idősebbek persze emlékeznek
rá, akkoriban más eseményekre emlékeztek.
A Pest Megyei Hírlap is az aktuális dolgokkal fog-

lalkozott, például a vietnami műszakkal, amiből a
gödöllői dolgozók sem maradhattak ki.
Ezen például egyik vasárnap a gödöllői árammérő gyár
1300 munkatársa vett
részt, hogy segítse
a vietnami népet.
Hogy a munka zavar-
talan legyen, a gye-
rekekre óvónő vigyá-
zott, s mindenki a
gépsorok mellé állt.
Az eredmény 2000
árammérő készülék
volt, ami közel 200
ezer forintos ter-
melést jelentett. S
hogy miért vállalták
a vasárnapi munkát?
Önkéntes munka volt
ez… vagy legalábbis
majdnem önkéntes. A
cikk ugyanis úgy fo-
galmaz: „Több gye-
rekes anyák is szó
nélkül vállalták a
soron kívüli műsza-
kot, pedig őket nem
rá, hanem lebeszélni
igyekeztek a veze-
tők.”
Persze mindeközben
az új városban zaj-
lott az élet, és megmutatkoztak a hiányosságok is.
Így például hamar kiderült, az egykori kocsma épü-
letből kialakított művelődési ház nem felel meg az
igényeknek. Az öreg épület jelentős részét a funk-
cióváltás után is az italmérés foglalta el, ami nem
tette vonzóvá azok számára, akik valóban a kulturális
programok miatt szerettek volna idejönni.
Ulbrich József, az intézmény igazgatója hamar be-
látta, változtatásra van szükség. Első lépésként
megszüntette az ital kimérést, a délutáni ifjúsági
programokon pedig gyümölcslét lehetett kapni a ko-
rábbinál jóval kisebb büfében. A változtatásokat a
városi tanács is támogatta, így megkezdődhetett az
épület átalakítása is, a nagyméretű igazgatói szobá-
ból például ifjúsági klubhelyiség lett.
Az olvasók azonban már akkor is szívesen olvastak
olyan témájú cikkeket, amik nem a magas rangú párt-

vezetőkről, távoli háborúkról szóltak, hanem a min-
dennapok köztük élő emberéről. Ilyen írás mutatta be
a gödöllői Szebeni családot, ahol a hét gyerek – már
akkor is példaértékű módon – nem hagyta magára az
idő szülőket, hanem idős korukban közösen gondoskod-
tak róluk. Mindannyian Gödöllőn teremtettek maguknak
otthont, együtt építették a házakat, közösen ásták az
alapot, rakták a téglákat. A cikk küzdelmes életeket
mutat be, olyan emberekét, akik a saját két kezük
munkájával teremtettek meg mindent. A gyermekkorban
kapott szeretetet, gondoskodást pedig nem feledték.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ segítségét!

50 éve történt

Újkülönleges programot indított a Gödöllői Városi Múzeum, amelynek so-rán fogyatékkal élő fiatal felnőtteknek tartanak múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokat. Elsőként a régi gödöllői mesterségeket bemutató foglalkozást igazí-
tották hozzá a speciális igényekhez, de a jövőben a többi programból is készítenek
olyan változatot, amely a fogyatékkal élők részére is tartalmas élményt nyújthat.
Az új kezdeményezés néhány hete indult, amikor a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat gödöllői támogató szolgálata megkereste a múzeumot, hogy tudnák-e
fogadni a gödöllői Nefelejcs Napköziotthon csoportját. A szolgálat célja ugyanis,
hogy a városi intézmények és a fogyatékkal élők között a jelenleginél szorosabb
kapcsolatot teremtsenek.
Úgy tűnik, a múzeum jó választás volt, hiszen munkatársai nyitottan reagáltak a

számukra is új feladatot jelentő kezdeményezésre, örömmel vállalták azt. Kovács
Noémimúzeumpedagógiai vezetésével kéthetente szervezik meg a fogyatékkal élő
fiatalok számára a foglalkozást, a résztvevők pedig nagy örömmel ismerkednek
meg az egykori pékek, kovácsok, cipészek, és a ma már feledésbe merült szakmák
eszközeivel, fortélyaival. A 45 perces családias hangulatú program során hamar
sikerült a résztvevőknek és a múzeum munkatársainak egymásra hangolódni, így
az együtt töltött idő mindenki számára tartalmas és élményekkel telivé vált.
A múzeum munkatársai bíznak benne, hogy a speciális múzeumpedagógiai

program más fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezeteknek, intézményeknek is
felkelti az érdeklődését. (ny.f.)

Marton Frigyes operatőr pedig már é

KRÓNIKAÍRÓ PÁLYÁZAT
A Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő
várossá avatásának 50. évfordulójá-
ra ‒ felélesztve id. Heltai Miklós és
Polónyi Péter egykori alapítók kezde-
ményezését ‒ ismét krónikaíró pályá-
zatot hirdet két kategóriában.
Az egyéni kategóriában 25 oldal ter-
jedelemben lehet bemutatni olyan
családok, illetve személyek életútját
az elmúlt 50 évből, amelyek illetve,
akik szerepet játszottak a város törté-
netének alakulásában, alakításában.
Csoportos kategóriában közösségek
krónikáit várjuk 50 oldal terjedelem-
ben, amelyben bemutatják közössé-
gük történetét az utóbbi 50 évben.
Részleteket a múzeum honlapján ta-
lálhatnak: www.godolloimuzeum.hu
A dolgozatok anyagaira alapozva a
szervezők szeretnének az ősszel egy
dráma- és kvízjátékból álló vetélke-
dőt tartani a gödöllői iskolásoknak.
Határidő: 2016. április 20.

SSPECIÁLIS MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS
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Hemzseghetnek a kullancsok ta-
vasszal, melyek a kutyákra és 
macskákra is veszélyes vírusokat 
hordozhatnak.

Az enyhe, csapadékos tél kedvezett a 
többféle betegséget terjesztő élőskö-
dőknek, így az elmúlt évekhez hason-
lóan idén tavasszal is kullancsinvázi-
óra kell számítani, figyelmeztetnek a 
szakemberek. Az általuk terjesztett 
Lyme-kór ellen nincs védőoltás, mint 
ahogy a kutyákra, macskákra veszé-
lyes babesia ellen sincs.
Mivel a vérszívók egyre inkább al-
kalmazkodnak a városias környezet-
hez, a vírusos agyvelő- és agyhártya-
gyulladást és a Lyme-kórt nemcsak 
az erdőben, hanem a parkokban, ját-
szótereken is elkaphatják azok, akik 
nem védettek – a Lyme-kór ellen vi-
szont védőoltás sincs, csak a csípés 
elkerülésével lehet kivédeni.
Az Országos Epidemiológiai Köz-
pont adatai szerint 2013 óta tavaly 
volt a legmagasabb a jelentett Ly-

me-kóros esetek száma Magyaror-
szágon: 2015-ben 1445 Lyme-kóros 
esetet regisztráltak. A kullancs okoz-
ta vírusos agyvelő- és agyhártya-
gyulladást is tartalmazó encephalitis 

esetszám pedig 106 volt. A kullan-
csok nemcsak az emberekre lehetnek 
veszélyesek, hanem a Magyarorszá-
gon élő fajok egyike által terjesztett 
kórokozó, a babesia miatt a kutyák-
ra, macskákra is. Tavaly a korábbinál 
jóval többen fordultak állatorvoshoz 
kedvencük megbetegedése miatt.
Alattomos kórról van szó, mert a 
kezdeti tünetek, a levertség, bágyadt-

ság jelentkezésekor csak kevesen 
gondolnak arra, hogy komoly bajról 
lehet szó. A betegség előrehaladása 
után viszont sajnos már nem mindig 
lehet segíteni, s az állatok elpusz-

tulnak. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy 
a gyanús jelek esetén 
mielőbb forduljunk ál-
latorvoshoz.

Az emberre veszélyte-
len kórokozó az állatok 
szervezetébe kerülve 
pár nap alatt szétter-
jed, a vörös vérsejtben 

szaporodik és méreganyagokat ter-
mel. A babesia - amely ellen szintén 
nincs védőoltás, egyedül a kullancs-
riasztó szerekkel előzhető meg - leg-
biztosabb jele, ha az állat vizelete 
barnás-vöröses. A betegség elhatal-
masodása során a kutyák, macskák 
egyre rosszabbul vannak, végül már 
fel sem tudnak állni.                           
          pecsiujsag.hu

Évente átlagosan 25 millió énekes 
madár esik orvvadászok áldozatául 
világszerte, köztük számos védett faj, 
mint péládul a vörösbegy, tengelic, 
sármány-, pityer- és poszátafélék. Az 
illegális módszerekkel, mint például 
a lépezéssel fogott madarakat az orv-
vadászok döntően olyan éttermeknek 

adják el, amelyek évszázados hagyo-
mányokra visszanyúló, tradicionális 
ételeket csempésznek az étlapokba.
Az orvvadászok enyves pálcákat he-
lyeznek ki a természetbe, amelyekbe 
beleragadva akár napokba telik, mire 
kínok között elpusztulnak a kisállatok.
Nemcsak a madarak, hanem váloga-
tás nélkül bármilyen rovar, kétéltű, 
hüllő, kisemlős beletapad a ragacsos 
anyagba. Azon túlmenően, hogy ez a 
tevékenység kimeríti a természetkáro-
sítás fogalmát, és a biodiverzitás elleni 
lépésként fogható fel, az állatkínzás 
is felmerül: már az is etikátlan, hogy 
az állatok vergődnek, megsérülnek, 
ahogy ki akarnak szabadulni, de az 
sem ritka, hogy napokig kínlódnak, és 
éhen-szomjan halnak.

Felboríthatja az ökoszisztémát a tö-
meges mészárlás

Azt is figyelembe kell venni, hogy a 
tömeges madárvonulások által érintett 
országokban (Franciaország, Olaszor-
szág, Egyiptom, Görögország, Málta 
stb.) évszázadok óta a gasztronómia 
részét képezik a kistestű madarakból 
készült ételek, melyekkel különösen 
az őszi időszakban egészítik ki az ét-
rendet és különlegességük miatt vonzó 
fogásnak számít a turistáknak.

Ez 300 évvel ezelőtt nem is jelentett 
komoly problémát, csakhogy döntően 
az intenzív mezőgazdasággal érintett 
fajok csökkenése miatt, a vonuló éne-
kesmadarak állománya drasztikusan 
lecsökkent.
Szemléletformálásra van szükség, már 
nincs 50-100 évünk, igazodni kell a 

jelenlegi helyzethez, amikor is már 
veszélyeztettek madarakról beszélünk. 
Olyan lépések szükségesek, amelyek-

kel sikerül a lakosságnak belátnia, 
hogy a védett énekesmadarak tömeges 
mészárlása nem fenntartható, hiszen a 
fajok kihalását és az ökoszisztéma fel-
borulását okozhatja.
A kistestű énekesmadarakat a nemzet-
közi egyezmények és az Európai Unió 
nemzeti jogszabályai is 
védi, beleértve az EU Ma-
dárvédelmi irányelvét is.
A büntető törvénykönyv 
szerint öt évvel is sújt-
hatók azok az elkövetők, 
akiket a hatóságok tetten 
érnek, és bizonyíthatóan 
természetkárosítás bűntet-
tét követik el.
Évente több tízmilliós 
madárállomány esik áldo-
zatául az orvvadászatnak. 
Egy példa: legutóbb tavaly 

ősszel Cipruson egy brit katonai bázi-
son két hónapon át napi 15 ezer énekes 
madarat ejtettek foglyul hálókkal (16 
km hálót foglaltak le) és lépes csap-
dákkal (hatezer ilyen csapdát használ-
tak).
A természetkárosítók ellen küzdő ha-
tóságok becslése szerint a madarakkal 
való illegális kereskedelemben kb. 3-4 
ezer orvvadász érdekelt és tevékenysé-
gük évente 15 millió euró (4,5 milliárd 
forint) forgalmat jelent.

Nálunk nem éteknek, inkább hobbi-
állatnak fogják be

A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület (MME) munkatársa, 
Orbán Zoltán elmondta, hogy hazánk-
ban nincs olyan gasztronómiai kultúra, 
amelynek szerves részét képezné az 
énekesmadár mint olyan, mivel felénk 
nem is jellemző az a fajta tömeges ma-
dárpopuláció előfordulás, mint a me-
diterrán térségében, így ez a szokás ki 
sem alakult.
Viszont beszámolt arról, hogy még ma 
is hallani lépes csapdás madárbefogá-
sokról - ezek évente néhány tucatnyi 
esetet takarnak -, de a madarakat in-
kább tenyésztési célokra, élve használ-
ják.                     origo.hu

EnyhE volt a tél, kullancsinvázió jöhEt

Évente mintegy 25 millió énekesmadár megy a levesbe

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Március 19-én és 20-án 
szombaton és vasárnap

9-11 óráig: 

Dr. Koleszár István
rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

 Tel.: 06-30/535-5523

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat, vasárnap:
10-19-ig   

Patika nyitva:
Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál) 

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Szabadgyökerű 
gyümölcsfa akció!

1600 helyett 
1200 Ft.!!!

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

Március 21-25., hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 
17-19 óráig,
Március 26., szombaton délelőtt 9-11 óráig.
KOVAVET BT. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Április 4-8., hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-
19 óráig,
Április 9., szombaton délelőtt 9-11 óráig.  
PLÚTÓ Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97. 

Április 11-15., hétfőtől péntekig délelőtt 8-8.30 óráig,
Április 16., szombaton délelőtt 9-11 óráig,
DR. BODÓ SZILÁRD rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.

Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM 
rendelet szól. Ennek értelmében  az állattartó köteles minden 3 hónapos élet-
kort 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. 
Szintén kötelező a bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta. 
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Ka-
mara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet 
állítunk ki. 
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. 

FONTOS TUDNIVALÓ:

Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható.
Ennek 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. 

Tájékoztatás az ebek kötelező 
veszettség elleni oltásáról

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon   

vagy a krajczardori@gmail.com e-mail címen.

ZSÖMLE: Idősebb, nyugodtabb 
labrador kan. Jól szocializált, 
más kutyákkal is jól kijövő eb. 
Szerető új gazdiját keresi.

DORKA: 9 éves németjuhász ke-
verék hölgy. Korábban a lába mű-
tétre szorult, melyen már túl van. 
Kedves, bújós, jól szocializált.

APRÓNÉP: Márci-
us végétől ezek az 
apróságok örökbe 
fogadhatók lesz- 
nek. 
Csak olyan gazdik 
jelentkezzenek, 
akik tisztában van- 
nak egy kölyök 
kutya nevelési ne-
hézségeivel!

BENJI: Az M31-es autópályán 
talált keverék kan kutyus. Chip 
nincs benne, de piros bolhanya-
körve van. Gazdiját keressük! 

Vörösbegy

Barátposzáta

Kerti sármány

Tengelic



Jónak mondható eredmények-
kel zárta a gödöllői Bancsics 
Máté az újvidéken megrende-
zett Junior és Kadet vívó Euró-
pa-bajnokságot. Egyéniben a 
15. helyet szerezte meg kard 
fegyvernemben, míg a magyar 
csapat tagjaként a negyedik 
helyen zárt a junioroknál.

Az egyéni mezőnyben 61-en indul-
tak, a csoportmérkőzéseket követő-
en Bancsics Máté 4/2-es mutatóval 
jutott a 32-es főtáblára. A 16 közé 
jutásért Máté fehérorosz ellenfelet 
kapott és nyert is 15-9-re, de a nyol-
caddöntő már a végállomást jelentet-
te. Itt olasz riválisától kapott ki 15-9-
re és végzett végül a 15. helyen.
A junior kardcsapat tagjaként is 
pástra állhatott Bancsics Máté, aki 
Kossuth Bálint, Kovács István 
és Péch Máté oldalán küzdött a 13 
nemzetet felvonultató mezőnyben az 

éremért. A nyolcaddöntőben Grúzia 
legjobbjait verték 45-44-re a mieink, 
majd következett a negyeddöntő és a 
franciák. A magyar csapat magabiz-
tosan, 45-36-ra nyert, ezzel bejutott 
a legjobb négybe. Az elődöntőben 
aztán a későbbi Eb győztes olaszok 
45-43-ra nyertek és végül sajnos az 
éremszerzés sem jött össze a ma-
gyar kardcsapatnak, miután a bronz- 
meccsen az oroszok jobbnak bizo-
nyultak (45-29-re nyertek).

I. Országos Sulivívó találkozó 
Több, mint félezren

Az ország 15 megyéjének, 
valamint a főváros 13 kerüle-
tének több mint 80 iskolájá-
ból 648 kisdiák mérte össze 
vívótudását március 11-én 
Budapesten, a Gerevich Ala-
dár Nemzeti Sportcsarnok-
ban, az I. Országos Sulivívó 

Találkozón. A rendezvényre Gödöl-
lőről is érkeztek diákok, a Damjanich 
iskolából (Füzesi Marcell, Pogány 
Rebeka, Egri Julianna, Bajai Aliz, 
Szombati Anna, Szűcs László) és a 
Premontrei Gimnáziumból is hatan 
(Janik Anna, Korzenszky Bence, 
Paless Ágoston, Szlanka Szabolcs, 
Szmodits Zétény) szerepeltek az 
országos megmérettetésen. Az ifjú 
gödöllői vívók ezúttal ugyan helye-
zést nem értek el, de nagy élményben 
lehetett részük, ugyanis számos ak-
tív, valamint már nem aktív olimpiai 
bajnok vívó – többek között Nagy 
Tímea, Szilágyi Áron, Imre Géza – 
vett részt az eseményen és dedikált 
akár pólót vagy fotót.                    -tl-

VíVás – Junior és kadet eb

Bancsics Máté csapatban Eb negyedik

Az elmúlt hétvégén mind-
össze egy gödöllői csapat, 
a GSK kettő örülhetett győ-
zelemnek, akik a Pestszent-
lőrincet verték könnyedén 
5-1-re.  A Gödöllői SK első 
csapata Turán kapott ki 3-1-
re,  míg a GEAC hazai kör-
nyezetben maradt alul a Kis-
tarcsával szemben 2-0-ra.

A megyei I. osztályban szereplő 
GSK a Tura vendége volt. A téli 
szünetben játékoskeretét megerő-
sítő, a kiesés ellen menekülő Gal-
ga-menti alakulat nem adott esélyt 
a gödöllőieknek és ugyan Szász 
Ferenc tanítványai a 70. percig 
állták a turai rohamokat, végül a 
házigazdák 3-1-re nyerni tudtak. 
A Gödöllő 18 fordulót követően 
25 ponttal a hetedik helyen áll a 
tabellán.

Pest megyei I., 18. forduló
Tura VSK – Gödöllői SK 3-1 (0-0)
Gól: Koziorowski Richárd.

Megyei II. osztály – Otthon 
idegenben a GEAC

Hazai pályán nem megy az idei 
szezonban a GEAC csapatának, 
akik tavaszi második mérkőzésü-
kön is kikaptak hazai környezet-
ben. Nagy Béla együttesét ezúttal 
az utolsó előtti helyen álló Kistar-
csa múlta felül 2-0 arányban. Az 
„egyetemisták” 15 ponttal a 13. 
helyen állnak a 16 csapatos Kö-
zép-csoportban.
Megyei II., Közép-csoport 18. 
forduló: Gödöllői EAC – Kistar-
csai VSC 0-2 (0-0)
Következik: Március 20., va-
sárnap 15 óra, Egyetemi pálya: 
GEAC – Leányfalu SE

Megyei III. osztály – 
Gödöllői ötös

Az első félidőben ugyan még ke-
reste ellenfelén a fogást a Gödöl-
lői SK második számú csapata, de 
a folytatásban felőrölték a masz-
szívan védekező pestszentlőrinci 
védelmet a gödöllői rohamok, ami 
végül magabiztos, 5-1-es győzel-
met eredményezett. A GSK II. 
32 ponttal továbbra is a hetedik 
helyen áll a bajnoki tabellán cso-
portjában. A következő ellenfél a 
negyedik helyezett Sülysáp kettő 
lesz hazai pályán.
Megyei III., Közép-csoport, 18. 
forduló: Gödöllői SK II. – Pest-
szentlőrinci SFA 5-1 (1-1) Gól: 
Gráczer Krisztián, Tóth Bence 
(2), Pakuts Barna (2).                 
               -tt-
Következik: 
Március 20., vasárnap 15 óra, 
Táncsics M. úti Sportcentrum: 
Gödöllői SK II. – Sülysáp II.

Labdarúgás –egy győzeLem

Turán kapott ki a GSK

Erőt demonstrált az UTE a női 
röplabda bajnokság negyed-
döntőjének első felvonásán a 
TEVA-Gödöllői RC ellen. Sza-
bados István tanítványai sima, 
3-0-ás vereséggel távoztak 
a Tungsram csarnokból és a 
mutatott játék alapján nagyon 
távolinak tűnik a legjobb négy 
közé jutás.

Az egyik fél második győzelméig 
tartó negyeddöntő első meccsét Új-
pesten rendezték, ahol szemernyi 
esélyt sem adott a házigazda a gö-
döllőieknek. Az alapszakaszban har-
madik helyen végző UTE mindhá-
rom szettben 15 pont alatt tartotta a 
mieinket és nyerte ezzel könnyedén, 

3-0-ra a párharc első meccsét.
Szabados István tanítványainak 
igencsak fel kellene javulniuk a már-
cius 16-ai, gödöllői második mér-
kőzésre, ha az idén is szeretnének a 
legjobb négy közé kerülni.
NB I. negyeddöntő, 1. mérkőzés
Újpesti TE – TEVA-Gödöllői RC 
3-0 (14, 13, 14)
Az egyik fél második győzelméig 
tartó párharc állása: 1-0 az UTE ja-
vára.                 -tt-

NB I, negyeddöntő,
2. mérkőzés

Március 16., szerda 18 óra
TEVA-GRC – Újpesti TE

(SZIE Sportcsanok)

röpLabda – táVoLodó toVábbJutás

Erőt demonstráló lilák

A papírforma alapján könnyed 
győzelmet ígért a Gödöllői KC 
hazai párharca az utolsó előt-
ti Salgótarján ellen, de végül 
még a döntetlenért is meg kel-
lett izzadniuk Bartos Gábor ta-
nítványainak.

A gödöllői kéziseknek jó alkalom 
nyílt arra, hogy feledtesség az elmúlt 
fordulóbeli csömöri fiaskót, ehhez 
csak annyi kellett, hogy magabiztos 
játékkal megverjék a tabella utolsó 
előtti helyén álló Nógrád megyeie-
ket. 
Nos, nemhogy magabiztos játék és 
győzelem nem lett, de még a dön-
tetlennek is örülhet a GKC, akiket 
igencsak megleptek a Salgótarjáni 
Strandépítők első félidőben muta-
tott játékukkal, ami végül majdnem 

a gödöllőiek vesztét is okozta ezen a 
meccsen. A pontszerzés végül sike-
rült, de az elveszített egy pont még 
fájhat a bronzéremért zajló csapa-
tában. A GKC 20 ponttal, jobb gól-
különbségének köszönhetően a har-
madik helyen áll a bajnoki tabellán a 
szintén 20 pontos Csömör előtt.

A junioroknak sikerült javítani a csö-
möri vereséget követően és 26 gólos 
különbséggel tudtak nyerni a salgó-
tarjáni fiatalok ellen. Mácsár Gyula 
tanítványai 16 ponttal a második he-
lyen állnak a tabellán csoportjukban.

NB II. Északi-csoport, 14. forduló
Gödöllői KC – Salgótarjáni Strand-
építők 26-26 (13-16)
Juniorok: Gödöllői KC – Salgótar-
ján 45-19                              -lt-

kéziLabda – a Juniorok JaVítottak

Pontot raboltak a Strandépítők

Az elmúlt hetek vereségso-
rozatát egy könnyed, 12-6-
os győzelemmel feledtette 
a gödöllői MAG-LOG Team 
CFT csapata a Futsal NB II-
ben, a szenvedő fél a Nagy-
káta SE csapata volt.

Baranyai Pál együttese a Pest 
megyei párharcon már az első fél- 
időben eldöntötte a három pont 
sorsát, ami megalapozta végül 
az egész mérkőzés hangulatát. A 
gödöllőiek felszabadultan játsz-
hattak, ami miatt a második félidő 

eredménye egy kicsit szorosabb 
lett (5-4), de ez végül nem befo-
lyásolta azt, hogy a három bajnoki 
pont Gödöllőn maradjon. 
A MAG-LOG Team csapata 32 
ponttal (18 meccs alapján) a 6. he-
lyen áll a tabellán.
NB II. Keleti-csoport, 19. fordu-
ló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – 
Nagykáta Futsal SE 12-6 (7-2)
Gól: Varsányi Botond (4), Far-
kas Péter (3), Molnár Márton (2), 
Dékány József, Bencsik Roland, 
Nagy Roland.                -li-

FutsaL – könnyed győzeLem a megyei derbin

Egy tucat gödöllői gól

Az idei év ITF Taekwon-do Ma-
gyar Bajnokságának Hódmező-
vásárhely városa adott otthont 
március 5-6-án. A sportág leg-
nagyobb hazai megmérettetésé-
re 30 egyesület 300 sportolója 
adta le nevezését.

A bajnokság gyermek, serdülő, ifjúsá-
gi és felnőtt korosztályokban, valamint 
egyéni és csapat számokban került meg-
rendezésre. A kétnapos verseny kiváló 
lehetőséget jelentett a fiatal versenyzők 
részére, hogy hosszas felkészülés után, 
egy erős mezőnyben mérjék le tudásu-
kat. 
A hétvégén a Kókai Zsolt 4. danos 

mester által irányított Gödöllői Contact 
ITF Taekwon-do Sportegyesület tag-
jai remekül szerepeltek és a következő 
eredményeket érték el:
Hidvégi Richárd Henrik – serdülő 
küzdelem -42 kg: III. hely, formagya-
korlat: III. hely; Lovász Hanna – ser-
dülő küzdelem +54 kg: 
III. hely, formagyakorlat: 
II. hely; Bordács Sára – 
serdülő formagyakorlat: 
I. hely; Hidvégi Richárd 
– felnőtt küzdelem -57 kg: 
III.hely, formagyakorlat: 
III. hely; Péter-Horváth 
Norbert – felnőtt küz-
delem – 78 kg: III. hely; 

Könczöl Alexandra – felnőtt küzde-
lem – 56 kg: III. hely, formagyakorlat: 
I. hely.
Továbbá a Kókai Zsolt, Péter-Horváth 
Norbert, Benedek Dániel és Udvardi 
Miklós alkotta csapat erőtörés verseny-
számban az előkelő III. helyig jutott.
Amennyiben megismerkedne ezzel a 
harcművészettel az egyesület honlapja: 
www.itftaekwondo.hu               -li-

HarcműVészet – itF taekwon-do ob

Tizenegy gödöllői érem

Az ENSZ kezdeményezésére immár 
több mint 20 éve március 22. a Víz 
Világnapja. A Margitások neveztek  
ezzel a túrával az Esztergomi Duna 
Múzeum “Gyalogolj a vízért!” pá-

lyázatára. Sok felnőtt és gyermek 
hosszú utat tesz meg, hogy ivóvízhez 
jusson. 
Az együttérzés kifejezése hívta élet-
re a “Gyalogolj a vízért!” (“Wal-

kingforWater”) nemzetközi akciót. A 
„Margita 344,2” Turisztikai és Sport 
Egyesület a Pap Miska kút sikeres 
felújítása után az idén 60 éves Ha-
jag-völgyi-forrás újra-foglalását tűz-
te ki célul. 
A forrás Bag külterületén helyezke-
dik el a gödöllői kék turista-jelzéstől 

400 méterre. 
Célunk, hogy 
a vadak is, 
ahogy a meg-
szomjazó turis-
ták is újra fel-
frissülhessenek 
a forrásnál.

gyaLogoLJ a Vízért – margitások gyaLogoLtak

A Hajag-völgyi forrásnál jártak
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Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alkotóházában 

a GÖMB alkotócsoport képző- és iparművészeti 
kiállítása látható.

Kiállító művészek:  
Bajkó Dániel, Balla Vera, Dvorszky Anikó,  

Fábián Dénes Zoltán, Kovács Gabriella, Kőhalmi 
Ákos, Mácsai Mária, Madarász Gergely, Márvány 
Miklós, Mészáros János, Pirók Irén, Posztobányi 
Péter, Rehák Júlia, Szentiványi-Székely Enikő, 

Szinvai Pál, Sz. Jánosi Erzsébet,  
Varga Zoltán Zsolt

A kiállítás megtekinthető 2016. április 24-ig, 
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, előze-

tes bejelentkezést követően más napokon is!
A kiállítás a „Gödöllő 50” 2016 tematikus év támogatott 

programja

GÖMB A GIM-BEN

GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
telefon/fax +36 28 419 660
gimhaz@invitel.hu  www.gimhaz.hu

Támogatók:Gödöllő Város Önkormányzata 
Művészetek Háza Gödöllő

Március 18., péntek, 17.00: A zene-
iskola Gitárzenekarának hangver-
senye
Március 19., szombat, 11.00: Hor-
váth Judit (zongora) növendékeinek 
hangversenye
Március 19., szombat, 17.00, Gödöl-
lői Királyi Váró: Királyi Kölyök Kon-
certek – Hangszerbemutató óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak
A népzene tanszak bemutatkozása
Március 21., hétfő, 17.30: A vonós 
tanszak alapvizsgázó növendékei-
nek hangversenye

GIM-HÁZ Húsvéti ünnepi nyitva tartása:
2016. március 26. (szombat): Zárva
2016. március 27. (vasárnap): Zárva
Húsvét Vasárnap
2016. március 28. (hétfő)Húsvét hétfő: Zárva

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Március 14-20-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

Március 21-27-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

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

ÜGYELETEK

21/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése megál-
lapítja, hogy a taggyűlés összehívása 
és megtartása között nem telt el 30 
nap. A Taggyűlés megállapítja, hogy 
az ülésen valamennyi részvételre jo-
gosult jelen van, és egyhangúlag hoz-
zájárul az ülés megtartásához.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése úgy 
határoz, hogy taggyűlés megtartható 
és azon érvényes határozat hozható a 
Ptk. 3:17.§ (5) alapján.

22/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. taggyűlése meg-
választja a 2015. november 18-i tag- 
gyűlésen az ülés levezető elnökének 
L. Simon László urat, jegyzőkönyv 
vezetőnek dr. Ujváry Tamás urat, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Géme-
si György urat.

23/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az 
alábbi szavazati aránnyal elfogadja a 
meghívóban szereplő napirendi pon-
tokat az alábbiak szerint:
1. A hatvani Széchenyi Zsigmond 
Vadászati Múzeum üzemeltetésének 
átvételével kapcsolatos döntések
2. A Társasági szerződés módosítása
3. 2016. évi gazdálkodáshoz kapcso-
lódó előzetes döntések
4. Kastély kápolna ingyenes haszná-
latbavételének jóváhagyása
5. Egyebek

24/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 
kinyilvánítja, hogy támogatja azt az 

elképzelést, miszerint a hatvani Gras-
salkovich-kastélyban működő Szé-
chenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Vadászati Múzeum üzemeltetését a 
Társaság vegye át. A Taggyűlés fel-
hatalmazza a Társaság ügyvezető 
igazgatóját, hogy ennek kapcsán a 
tárgyalásokat folytassa le, a Társaság 
érdekében a szerződéseket készítse 
elő, illetve az átvételhez szükséges 
adatokat és információkat kérje be.
A Taggyűlés a végleges szerződések 
ismeretében, a szükséges adatok ren-
delkezésre állását követően 2015. de-
cember 11. napjára kitűzött taggyűlé-
sen kívánja az átvételt megtárgyalni 
és arról végleges döntését meghozni.

25/2015 (11.18.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése egy-
hangú szavazással a hatvani Grassal-
kovich-kastélynak, mint a Társaság 
fióktelepének a Társasági Szerződés-
ben történő rögzítéséről szóló döntést 
elnapolja a 2015. december 11. nap-
ján tartandó taggyűlésig.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Taggyűlési határozatok

TÁJÉKOZTATÁS  GÉPJÁRMŰADÓRÓL, ÉPÍTMÉNYADÓRÓL ÉS TELEKADÓRÓL!

A Polgármesteri Hivatal adóirodája tájékoztatja a tisztelt adózókat, hogy a gépjárműadó, építményadó, 
telekadó befizetésével kapcsolatos értesítések várhatóan március hónap végén kerülnek postázásra.
Ezért a március 16-án esedékes fizetési határidő módosításra kerül, az első félévi adó összege az értesítő kézhez-
vételét követő 30 napon belül fizethető pótlékmentesen. 

A munkakör határozatlan idejű, tel-
jes, vagy részidős közalkalmazotti-, 
vagy szabadfoglalkozású megbízá-
sos-, illetve személyes közreműkö-
dői jogviszony formában tölthető be.

A munkakörbe tartozó feladatok: a 
szakfeladat kötelezően ellátandó te-
rületéhez tartozó lakosság általános 
nőgyógyászati ellátása, szűrése, il-
letve terhesgondozás.

Illetményre és egyéb juttatásokra 
közalkalmazotti jogviszonynál az 

1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendel-
kezései az irányadóak. Egyéb szer-
ződéses jogviszony esetén bérezés 
megegyezés szerint.

Pályázati alap feltételek: 
• szakirányú egyetemi végzettség, 
• szülész-nőgyógyász szakvizsga,
• legalább 3 éves szakorvosi szakmai 
gyakorlat, 
• legalább 1 év járóbeteg szakrende-
lésen, vagy kórházi szakambulancián 
szerzett szakmai tapasztalat,
• érvényes működési kártya,

• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság igazolása.

A fentieket igazoló dokumentumok a 
pályázati anyag részeként – a szak-
mai önéletrajzzal együtt – nyújtan-
dók be! 
Kérünk mellékelni egy nyilatkoza-
tot, hogy a pályázati anyagot a Bíráló 
Bizottság tagjai is megismerhetik.
A munkakör az elbírálást követően 
azonnal betölthető. 
Pályázat benyújtható: postai úton, 
vagy személyesen a fenti címre.                  

A TormAy Károly Egészségügyi KözponT (2100 gödöllő, pETőfi sándor uTcA 1-3.)
pályázatot hirdet NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOSI MUNKAKÖR betöltésére

Tisztelt Zeneszerető Barátunk! Tisztelt Leendő Támogatónk!

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány 2003 óta fenn-
tartóként biztosítja a három és fél évtizede működő Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar művészeti, kulturális tevékenységének feltételeit.
Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik előző évi személyei személyi jöve-
delemadójuk 1%-át felajánlották a zenekar részére.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar színvonalas munkájával, értékteremtő hang-
versenyeivel hozzájárul a magyar zenei kultúra és kulturális örökség közvetí-
téséhez, ápolásához, terjesztéséhez.
Folyamatosan jelen van Gödöllő város és vonzáskörzete kulturális életében.
Tisztelettel kérjük, támogassa a GÖDÖLLŐI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
ALAPÍTVÁNYT személyi jövedelemadója 1%-ával! 
Adószámunk: 18700190-2-13
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagsága 

A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány a századelejei szecessziós Gödöllői Művész-
telep alapítója szellemi és művészeti örökségének ápolását, az általa képviselt értékek megőrzését 
szolgálja.

Kérjük, hogy jövedelemadója 1%-ának felajánlásával támogassa céljainkat. 
Adószámunk: 18677818-1-13                               Felajánlását, támogatását köszönjük!

1%

1%

 AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A Gödöllőn lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizs-
gálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizs-
gálatra.
A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.),
tel.: +36 (28) 507-126.
Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt Ön is a mammográfiás 
szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosz-
tály, tel.: +36 (1) 465-3823.
Időpont: 2016. március 19-május 7.                   A lehetőség adott, éljen vele!
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÍNHÁZ
Erzsébet Királyné Szálloda, bálterem

(Gödöllő, Dózsa György út 2.)

2016. március 21., péntek, 19 óra

A KERESZTKIRÁLY
Jézus szenvedéstörténete

Szereplők:
Buzogány Márta, Kiss Ágnes, Kertes Fruzsina, Baksa András,

Márton Zoltán, Pecze Dániel

Az oratórikus mű minden korosztály számára érthető módon
beszél Jézus Jeruzsálembe való bevonulásától a keresztre feszítés

pillanatáig tartó időszakról.
Az előadást a gregorián dallamok, valamint a rock és a blues zenei

elemek együttese teszi XXI. századivá.

Belépőjegy: 2300 Ft
Diákjegy (18 év alatt): 1000 Ft.

A jegyek megvásárólhatók
Buzogány Mártánál: 06-30-865-0976



KÖZLEMÉNY

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cé-
gét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+Gödöllőn 620nm-es belterületi építési telek 18m utcafronttal,
gyönyörű környezetben sürgősen eladó. I.ár: 9,9MFt 20-772-2429

+Szadán margitai részen, Gö-
döllőhöz nagyon közel, igényes
környezetben, D-Nyi fekvésű,
1080nm-es, gondozott, közmű-
ves építési telek, 9,35M-ós i.áron
sürgősen eladó 20-772-2429

+Új építésű ikerház Gödöllőn
eladó, illetve leköthető 3szoba+
nappalis, Iár: 25,5MFt-tól 20-
772-2429

+Alkuképes, eladó építési telek
Szadán, Gödöllőhöz közeli részen,
aszfaltos utcában, 1440 nm-es,
délnyugati fekvésű, víz, villany,
gáz a telken, csatorna az utcában.
Iár: 8MFt. (20)804-2102

+Szadán új építésű, minőségi
csok képes, dupla garázsos 3szo-
ba+ nappalis ikerház eladó. I.ár:
34,8MFt 20-772-2429

+Gödöllő kertvárosában,
535m2-es telken, 90m2-es,
n+2szobás családi ház eladó!
20,5MFt! 20-539-1988

+Gödöllőn központhoz közel
920nm-es, jó fekvésű, építési
telek, extra 26m széles utcaf-
ronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-
772-2429

+Gödöllőn 1453m2-es, széles
utcafrontú, panorámás telek el-
adó! I.ár:17,5MFt 20-539-1988

+Eladó panorámás, 600nm-es építési telek Gödöllőn, az Antalhe-
gyen, a telken víz, villany, derítő van, gáz az utcában, belterületi
üdülőövezet, 25%-os beépíthetőség Iár: 6.5 MFt (20)804-2102

+Gödöllőn 52m2-es, erkélyes, negyedik emeleti lakás két szo-
bával, saját tárolóval, konvektoros fűtéssel eladó! Iár:13.5MFt!
20-539-1988

+Gödöllő kiemelt részén, 4lakásos társasházban 120m2-es, n+4szo-
bás ingatlan 450m2-es telekrésszel eladó! 31,8MFt! 20-539-1988

+KERESEK kertvárosban 140m2 körüli családi házat vagy eladó
telket! 20-944-7025

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes, 160 m2-es ösz-
szterületű családi ház 600 m2-es telekkel eladó! Iár: 28MFt 20-
218-8591

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hó-
nap=48EFt) (20)804-2102

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

+Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy 16m széles, 1912nm-es
zártkert, aminek 30%-a beépíthető. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539,
70/611-2789

+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha 9025nm nagyságú szán-
tó, jelenleg is gondozva. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó egy 1019 nm-
es szántó(20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 3,3MFt. 70/611-
2539, 70/611-2789

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház, tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen külön 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, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyí-
lászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

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

+Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült családi ház a
fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a központban egy téglaépítésű, magasföldszinti, egye-
di fűtéses, 68nm-es, 3szobás, felújítandó, társasházi öröklakás, mely-
hez tartozik egy saját zárható pincerész. I.á.: 15,5mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő blahai részén csendes aszfaltozott zsákutcában
egy nappali+3szobás, felújított családi ház 750nm-es telken. A ház
alatt szuterén van kialakítva, konyhapulttal, vizesblokkal, felújított
állapotban közvetlen kertkapcsolattal. I.á.: 31,8mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a belvárosban most újonnan épülő 7 lakásos
sorházban 2 és 3 szobás lakások. További információk telefonon:
20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a nagyfenyvesben egy 160nm összalapterületű,
1 helyrajzi számon lévő, önálló lépcsőházi bejáratú, téglából épült,
egyedi fűtéses, sorházi 3db lakás felújított, igényes kivitelezésű,
ár-érték tekintetében nagyon kedvező áron. Befektetők számára
is nagyon ajánljuk. I.á.: 29mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis családi ház két
utcára nyíló telken. A ház alatt garázs található. I.á.: 15,9 mFt
20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás, 2fürdőszo-
bás, 2 kocsi beállásos ikerház 500nm-es kizárólagos használatú
telekrésszel. Ezzel kapcsolatos dokumentációk megtekinthetőek.
További információk telefonon: 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy társasházi
110nm összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás. Az ingatlan
előtt ingyenes parkoló található. Befektetők előnyben, akár visz-
szabérlési lehetőséggel. E.á.: 25mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a harasztban egy sorházi lakás, mely földszinti, 2szo-
bás, 60nm alapterületű, kis udvarrésszel. I.á.: 15,7 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő és Szada között a volt Sony mögött dobogón
670nm-es telken egy 40nm-es téglából épült, szoba-konyhás épü-
let, melyben villany bevezetve és ásott kút biztosítja a vízellátást.
I.á.: 7mFt 20-919-4870

+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy 800nm
telken lévő nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben
3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van pincézve. Két helységből
áll, mely garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel eső aszfaltozott csendes
utcában egy 150nm alapterületű, déli fekvésű, földszintes, 5 szo-
bás, téglából épült, kifogástalan állapotú családi ház 738nm-es
telken. I.á.: 44,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában egy 2szintes, téglá-
ból épült családi ház 560nm-es telken, mely áll egy nappali-étke-
ző-konyha, 2szoba, 2fürdőszobából. A ház alatt szuterén, garázs
és egyéb helységek vannak kialakítva. Nappaliból kertkapcsolatos
terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy déli fekvésű, nappali(40n-
m)+3szobás, 2fürdőszobás, konyha-étkezős családi ház terasszal,
melyhez tartozik egy télikert jellegű szoba, benne szauna zuha-
nyzóval. Az épület alatt garázs található. A kertben örökzöldek
vannak telepítve. I.á.: 29,5mFt 20-919-4870

+Eladó Isaszegen egy közvetlen tóparti panorámás, 2szintes, kifo-
gástalan állapotú, nappali+2szobás, erkélyes, teraszos, garázzsal
ellátott lakóház 800nm-es telken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a harasztban, közel a belvá-
roshoz egy igényesen felújított, 2 szintes ikerház, mely a földszinten
áll egy nappali, étkező, konyhából, fürdőszobából, az emeleti részen
3 szoba fürdőszoba, erkély található. Az ingatlan alatt teljes egészé-
ben egy szuterén van kialakítva, mely funkcióját tekintve tároló és
hobbiszoba számára alkalmas. Az ingatlanon nagyméretű garázs, a
kert részén pedig automata öntözőrendszer van kialakítva. Ár-érték
tekintetében rendkívül kedvező. I.á.: 29 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször 120nm alapterületű 2nap-
pali+5szobás, 2fürdőszobás családi ház tetőtéri beépítési lehetőség-
gel. A ház alatt egy 40nm-es pincerész található. A telken garázs és
egyéb melléképületek vannak elhelyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870

+Eladó Isaszegen, Ilkamajorban, a horgásztavak közelében 3db
(826m2, 827m2, 827m2) egymás melletti építési telek külön és
egyben is. A telkek 30%-a beépíthető. Víz, villany az utcában a te-
lek előtt, a gázvezeték 350 méterre. Iár:3MFt/db. 20/4996-748

+Parasztház eladó Zsámbokon 1160 nm telken 5 millióért. 1,5 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, víz, villany, gáz, rengeteg mellékhelyiség ál-
latok tartására, gyümölcsfák automata locsolóval. Tel: 30/466-0466

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 apró-
hirdetést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmá-
ért 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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+Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában egy 720nm-es telken
egy 2,5szobás vert falból épült lakóház. I.á.: 18mFt 20-919-4870

+DOMONYVÖLGY BELTERÜLETÉN 226 nm-es telken 45 nm-es,
közművesített, cserépkályha fűtéses, téliesített faház eladó. Ár:
4,5 MFt. Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel: 70/214-7201

+Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nm-es parkosított tel-
ken 110nm-es 3szoba+n családi ház. Külső szigetelés, új nyílászá-
rók, redőnyök, új villany, vízvezeték, 110nm-es melléképület, kút,
pince. Iár:24,3MFt. 30/402-7276

+Csak vevőknek! Tóalmáson fűthető, galériás, fából készült nya-
raló eladó! Tel: 20/9360-097

+Gödöllő, Palotakert 10. fszt. 4. 38 nm-es, felújított 1 szobás
lakás eladó. 30/9320-923

+Eladó Gödöllőn 1001 nm-es zártkerti ingatlan a belterület hatá-
rán. Iár: 2,9 MFt. Tel: 30/537-6985

+Galgahévízi horgásztónál eladó 3560 nm (jelenleg) mezőgazda-
sági terület üdülők, ökofalu közelében. 2 utcára nyílik, aszfaltos
közút, víz-villany előtte. Tel: 20/968-0336

+Gödöllőn a Fenyvesben két lakásos társasház építésére alkalmas,
890 nm-es telek, közművel az utcában, eladó. Érd: 20/517-4474

+Gödöllő, Kör u. 4-ben első emeleti, 46 nm-es, másfél szobás, kon-
vektoros, felújított lakás tulajdonostól eladó. Érd: 30/346-5408

+Eladó Gödöllő központi társasházban 3szobás, 2erkélyes Déli,
Nyugati fekvésű (egyedi, új fűtésrendszer, nyílászárók, burko-
lat, fürdőszoba), nagy konyhás, téglaépítésű lakás+ pince. Ár:
16,5MFt. 20/585-0056, 20/387-1330

+Megvételre keresek Gödöllő belterületén 1,5 szobás lakást. Tel:
28/407-277

ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllő belvárosában 50 nm-es új lakás alacsony rezsivel, zárt
gépkocsi parkolóval kiadó. Konyhabútor, hűtőszekrény, mosógép a
lakásban. Érd: 30/250-4696

+SZENT JÁNOS UTCÁBAN 42 nm-es, másfél szobás, egyedi mé-
rőórákkal felszerelt lakás április elejétől kiadó. Érd: 30/688-9645

+Kertvárosban, a Grassalkovich utcában 4 szobás (panorámás)
lakás kerttel, két kocsibeállóval kiadó. 30/5353-296

+Gödöllőn a Munkácsy u. elején zárt udvarú földszintes házban
kiadó egy 51 nm-es, másfél szobás lakás. 55.000 Ft/hó. Érd:
cseh1112@freemail.hu

+Kiadó Gödöllőn a Kazinczy körúton 1 szoba összkomfortos föld-
szinti lakás. 50.000 Ft+ rezsi+ 1 havi kaució. Érd: 70/7010-958

+Gödöllő kertvárosában 130 nm-es téglaépítésű, teljesen felújí-
tott családi ház (60 nm-es melléképülettel), 300 négyszögöles
kerttel kiadó. 200.000 Ft/hó. Érd: 70/428-2808

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla
bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas.
Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

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

+Gödöllő központjában a könyvtárral szemben 19 nm-es földszin-
ti iroda/üzlet helyiség kiadó. Érd: 06-28-410-115, 70/411-2466

+Gödöllő, Kossuth L.u. 14.sz. alatti 30nm-es üzlethelyiség május
1-től kiadó! Gödöllő, Petőfi tér 11-ben udvari, 30nm-es üzlethelyi-
ség március 15-től kiadó/ eladó! Érd: 30/346-5408

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hó-
nap=48EFt) 20/804-2102

+Gödöllő központjában egyes garázs hosszabb távra kiadó.
20.000 Ft/hó. 30/9079-322

+Gödöllő központjában 22 nm-es garázsrész eladó. Érd: 20/576-9125

+Gödöllőn a Szőlő utcában eladó egy 24 nm-es garázs (6x4m)
30/415-4026

ÁLLÁS

+GÖDÖLLŐI CÉG ASSZISZTENST KERES ANGOL NYELVTUDÁS-
SAL. JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL: EVOCOOL@
EVOCOOL.EU

+Gödöllői éttermünkbe szakácsot keresünk. Jelentkezni a
pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk pizza szakácsot. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kisegítőt. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk futárt. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi szakácsot, a betanítást is
vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@
gmail.com email címen lehet.

+Gödöllői cég gödöllői munkavégzésre FESTŐ, ASZTALOS, ÁCS
szakmunkásokat keres! Érd: 30/369-4823

+Irodavezetőt keresünk azonnali belépéssel. Elvárások: excel fel-
használói ismerete, angol nyelv alapfokú tudása. Fizetés megbeszélés
szerint. Jelentkezés: szakmai önéletrajz, ili.godollo@gmail.com címre.

+Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk keres-
kedelmi végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat
azonnali kezdéssel, váltott munkarendben. Az alap fizetésen felül
a jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+A Gödöllői Mosolygó Óvoda álláspályázatot hirdet 2 ÓVODAPE-
DAGÓGUS munkakör betöltésére. A munkaviszony kezdete: 2016.
június 1. Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. A
munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 32. Pályázati
feltételek: - Óvodapedagógusi főiskolai végzettség. - 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A
pályázat elbírálásánál előnyt jelent a fej-
lesztőpedagógusi végzettség. A pályázat
benyújtásának határideje: 2016. március
22. A pályázat elbírálásának határideje:
2016. április 22. A pályázat benyújtásá-
nak módja: Postai úton, a pályázatnak a
Gödöllői Mosolygó Óvoda címére történő
megküldésével, vagy személyesen.

+Azonnali kezdéssel felveszünk kollégákat
HAJNALI HÍRLAPKÉZBESÍTÉSRE. Bérezés
havonta, fix alapon. Érd: 20/257-7411

+Szada – műszaki beállítottságú, AU-
TÓHIFI ELADÓ és ADMINISZTRÁTOR
kollégát keresünk adminisztratív, áruke-
zelési és bolti eladói feladatok ellátásá-
hoz – autóhifi termékek értékesítésével,
beszerzésével foglalkozó cégünkbe.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre
várunk: florovits@paradoxhifi.hu

+Építőipari cég keres Gödöllőre mun-
kahelyi MÉRNÖKÖT és TECHNIKUST.
További információ és önéletrajz: info@
innotau.hu

+KERTÉSZT keresünk. „B” tip. jogosít-
vány előny. Tel: 20/9457-286

+Számítógép kezelésében jártas sze-
mélyt keresek! Bérezés megegyezés
szerint. Érd: 30/3841-187

+Egyesített Szociális Intézmény Igaz-
gatója (2100 Gödöllő, Ady E. stny. 56.)
álláshirdetést tesz közzé SZOCIÁLIS GON-
DOZÓ és ÁPOLÓ munkakör betöltésére.
Egészségügyi vagy szociális területen
szerzett végzettség és kiváló számítógép
kezelési ismeret szükséges! Előnyt jelent
az idősellátás területén szerzett tapaszta-
lat és gyógyszertan ismeret! A pályázati
kiírás részleteiről érdeklődni lehet az in-
tézmény igazgatójánál: 06-28/512-405
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Az Átrium Üzletházban, frek-
ventált helyen 15,4 nm-es, alacsony rezsijű üzlet el-
adó. Iá.:15,94 m Ft.

*Az Antal-hegy lábánál 155 nm-es, stílusos polgári
ház 1291 nm-es, ősfás telken eladó. Iá:36 mFt.

*A Rögesben nappali+ 4 szobás, újszerű, elegáns
családi ház 1000 nm-es telken eladó. Iá:46 mFt.

*A Nagyfenyvesben nappali+4 szobás,120 nm-es
családi ház 820 nm-es telken eladó. Iá:19,5 mFt.



+Piaci árusításra alkalma-
zottat keresek! Kereskedel-
mi végzettség, jogosítvány
előny. Bérezés megegyezés
szerint. Érd: 30/3841-187

+Számlaképes Festő-má-
zoló, burkoló vállalkozót
keresek németországi mun-
kára. 30/9467-702

+Gödöllőn a Tessedik Sá-
muel Alapszolgáltatási Köz-
pont által működő: Idősek
Nappali Ellátása, Szociális
étkeztetés és Jelzőrend-
szeres Házi Segítségnyúj-
tás felvételt hirdet: 1 fő

csökkentett munkaképességű SZOCIÁLIS SEGÍTŐ (jogo-
sítvány előny) és 1 fő SZOCIÁLIS GONDOZÓ és ÁPOLÓ
képesítéssel állandó éjszakai, készenléti jellegű munka-
körbe munkatársat keresünk. Jelentkezni személyesen:
Gödöllő, Lumniczer S. u. 4. vagy 0620/770-3528-as
számon Molnárné S. Katinkánál lehet.

SZOLGÁLTATÁS

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A
higroszabályozású légbevezetők beépítésével megelőz-
hető, ill. megszüntethető a páralecsapódás, penészedés.
Nyílt égésterű gázkészülékekhez, kályhák, kandallók
légellátásához speciális légbevezetőket is kínálunk. Kor-
Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-
30-398-48-15;06-28-423-739

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik
Sámuel u.38. Kérésre házhozmegyek. +3620/9355059.
www.barbarakutyakozmetika.hu

+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitele-
zésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivite-
lezését 153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870

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

+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, sövény-
nyírás, parkfenntartás. E-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com,
Tel.: 30/622-7421

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótir-
tás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen
és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

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

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

+METSZÉS – PERMETEZÉS motoros és kézi permetező géppel.
Gyümölcsfák, fenyők, tuják kivágása, metszése. Zöld-hulladék
elszállítás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák
kivágása alpin technikával. 20/922-4400

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

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkarto-
nozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari ki-
vitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

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

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

+KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés. Ro-
tációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás,
bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090

+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 70/633-5772

+KÖLTÖZTETÉS! ZONGORA, PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS hét-
végén és ünnepnapokon is. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel:
70/621-6291

+KERTÉSZ SZAKEMBER vállal metszést, permetezést, kertfenn-
tartást és kertépítést. Tel: 30/320-8360

+Vállalkozás barát KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér szám-
fejtés, adótanácsadás, TB ügyintézés, hatóságok előtt teljes körű
képviselet. Tel: 30/250-4696

+SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST (kisebb, nagyobb), tapétázást
korrekt áron vállalok. Hívjon bizalommal. Tel: 70/576-8925,
0631/318-2083

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PE-
DIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30/851-8763

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag be-
nőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a
feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák oldása
Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Idő-
pont egyeztetés: 20/367-4274

OKTATÁS

+DEXAM angol középfokú nyelvvizsga Gödöllőn 2016. április 23-
án (www.dexam.hu). Jelentkezési határidő: március 30. FELKÉ-
SZÍTŐ TRÉNING folyamatosan indul. Információ: 20/359-4201,
dexamgodollo@gmail.com

+Gyakorlott tanítónőként alsó tagozatosok részére ANGOL nyelv
tanítását, korrepetálását és MAGYAR nyelvtan, szövegértés, he-
lyesírás fejlesztését vállalom. Házhoz megyek, tananyagot viszek.
Érd: 70/633-8525

+Fejlesztőpedagógus minden fontos, érintett területet eredmé-
nyesen fejleszt egyénileg vagy kiscsoportban (felnőtteket is) Gö-
döllő központjában. Előjelentkezés a szeptemberben induló iskola
előkészítő kurzusainkra. Érd: 30/328-5625
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+MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY VIZSGA, TANFO-
LYAM! Gödöllő, Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-5033,
www.pelikansuli.hu

+Nyugdíjas NÉMET (kiscsoportos) nyelvtanfolyam indul kezdő – új-
rakezdő – haladó szinten Gödöllő központjában. Érd: 30/328-5625

+MATEMATIKA korrepetálást, oktatást vállalok általános és kö-
zépiskolások részére, illetve középszintű érettségire való felkészí-
tést. Referenciákkal rendelkezem. 30/865-3085

+HELYESÍRÁSI kurzus indul (a nyelvtani szabályok átfogó elma-
gyarázásával) diákok, felnőttek részére Gödöllő központjában.
Tanuljunk meg hibátlanul írni! Érd: 30/328-5625

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő
4000Ft. Érd.: +36-30-280-1313

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégisége-
ket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat
(romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert,
kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyaté-
kot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecslés-
sel hétvégén is. 30/308-9148

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és HA-
GYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759,
70/942-0806, 20/465-1961

+Eladó egy újszerű állapotú, világos tölgy színű íróasztal (h:
140cm, sz: 65 cm, m: 75cm). Eladó még 1db új puffer tartály:
750 literes, rossz tervezés miatt. Érd: 20/559-2671

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-
, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. Dióbél
eladó (2.000.-Ft/kg). 30/9891-721

+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több
mint 1.000 közül választhat. Illetve FUTÓRÓZSÁK (tuja mellé aján-
dékba) szintén nagy választékban eladók. Tel: 30/569-8137

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetle-
nül a termelőtől! Akác-, Akác-Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kapható CSÁNYI ALMA. Idared.
Ár: 180 Ft/kg. Tel: 20/4359-650

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!

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



2016. március 16.16 gödöllői szolgálat

Beküldési határidő:
2016. március 22.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Berze
Tiborné, Magyar K. köz. 2., Horváth
Károlyné, Szent István tér 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Len-
csés János, Remsey krt. 4., Selmeczi
Zsolt, Szabadság út 101/c.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tóth Sándorné,
Asbóth u. 1.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Ká-
posztár János, 2173 Kartal, Dózsa Gy.
u. 2. Nagypál Sándor, 1162 Bp. Vadru-
ca u. 58.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte:Madarász Patrícia, Rét
u. 55/2. , Dóczy János, Boróka u. 5.


