
Táncban és dalban elevenítette fel Edith Piaf alak-
ját a GödöllőTáncszínház.

(5. oldal)

Március 31-én nyílik a Gödöllői Városi Múzeum
új időszaki kiállítása.

(6. oldal)

A legutóbbi férfi kardválogatón a gödöllői Ban-
csics Máté bronzérmes lett, míg Gémesi Huba a
hetedik helyen végzett. (8. oldal)
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Délelőtt a 48-as hősökre emlékező
műsorral, koszorúzással és lovas
felvonulással, délután pedig hagyo-
mányosan díjátadással ünnepeltek
a gödöllőiek március 15-én.

Idén is több ezren gyűltek össze Gö-
döllő főterén, hogy tisztelegjenek az
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc hőseinek emléke előtt. A forra-
dalom kitörésének 169. évfordulója
alkalmából rendezett városi ünnepség
hagyományosan a Gödöllői Városi
Fúvószenekar térzenéjével kezdődött,
majd a Himnuszt követően 1848/49-es
magyar népdalok szólaltak meg Szita
Eszter előadásában.
A rendezvényen dr. Gémesi György

polgármester mondott ünnepi beszé-
det, aki a márciusi ifjak követelései
mellett a napjainkban legfontosabbnak
tartott követeléseket foglalta össze 12

pontban. A beszédet követően „Hí a
haza” címmel a Garabonciás Színtár-
sulat ünnepi műsorral emlékezett a 169
esztendővel ezelőtti eseményekre Mé-
száros Beáta, Katona Roland, Nagy
Zoltán, Hoffer György, Rehorovszky

Gábor és a Damjanich János Általános
Iskola gyermekkara és tanári zenekara
közreműködésével. A műsorban ‚48-
hoz kapcsolódó, valamint a hazasze-
retetről szóló irodalmi és zeneművek
csendültek fel. Petőfi Sándor versei

mellett többek között elhangzott
Bródy János legendás „Ha én
rózsa volnék”című dala is, ame-
lyet sokan együtt énekeltek az
előadókkal.
Az összeállítást követően az

ünneplők a főtérről a Petőfi-szo-
borhoz vonultak, ahol a város-
vezetés, a pártok és a civil szer-
vezetek képviselői elhelyezték
az emlékezés virágait. Az ön-
kormányzat részéről dr. Gémesi
György polgármester, dr. Ná-
nási Éva címzetes főjegyző, dr.
Lantai Csaba és dr. Pappné
Pintér Csilla alpolgármesterek

koszorúztak.
A szokásoknak megfelelően a meg-

emlékezést a lovas hagyományőrzők és
a fogatok látványos felvonulása zárta.

(folytatás a 2. és a 3. oldalon,

kapcsolódó írásunk a 4. oldalon)

MEGEMLÉKEZÉS ÉS DÍJÁTADÁS MÁRCIUS 15-ÉN

Mit kíván a magyar nemzet?
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Mit kíván a magyar nemzet?
Legyen béke, szabadság és egyet-
értés.
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a 
censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget pol-
gári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék. Képviselet egyenlő-
ség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az 
alkotmányra, a magyar katonákat ne 
vigyék külföldre, a külföldieket vi-
gyék el tőlünk.
11. Politikai statusfoglyok szabadon 
bocsássanak.
12. Unio

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mindannyiunk által ismert 1848. 
március 15-én kihirdetett 12 ponttal 
köszöntöm Önöket az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 169. 
évfordulója alakalmából rendezett 
gödöllői megemlékezésen.
Azzal a 12 ponttal, amit akkor az El-
lenzéki Körben március 14-én vég-
legesítettek és másnap Petőfi Sándor 
éjszaka megírt Nemzeti dal című 
költeményével együtt vittek a Lan-
derer és Heckenast nyomdába sok-
szorosítani. Ez a két, azóta is nagy 
mozgósító erejű üzenet volt, ami be-
robbantotta és végigkísérte a magyar 
történelem legszebb, vér nélküli, 
győztes forradalmát.
Az azóta eltelt 169 esztendőben a 
48-as márciusi forradalom számta-
lanszor adott hitet, erőt és kapasz-
kodót a magyar szabadságért vívott 
küzdelemben.
Szinte ma is hihetetlennek tűnik, 
hogy egy maroknyi csapat hogyan 
tudta elindítani és egy nap alatt győ-
zelemre vinni a forradalmat, hiszen 
nem volt számítógép, nem voltak 

mobiltelefonok, tömegkommuniká-
ciós lehetőségek, óriásplakátok és 
korlátlan nyomdai kapacitás.
De volt bátorság, hit és hazaszeretet.
Bátorság, ami szembe mert nézni a 
hatalommal, hit abban, hogy a túl- 
erővel szemben is lehet győzni, lehet 
sikeresnek lenni, ha amögött tisztes-
ség, becsület és összefogás van, és 
minden érdek feletti hazaszeretet, 
ami nem mérlegel, hogy megéri vagy 
nem. Igen akkor volt.
És ma van-e bátorság, hit és hazasze-
retet?
Igaz, nem kell idegen hadsereggel 
szemben állni, nincsenek hazánkban 
állomásozó idegen csapatok és 1991. 
június 30-án az utolsó szovjet katona 
távoztával a szabadság is vér nélkül 
az ölünkbe hullott, így akár megnyu-
godva és kényelmesen hátradőlve 
mondhatnánk, minden rendben.
De tényleg minden rendben van? 
Minden nap folyamatosan, elké-
pesztő mennyiségben kapjuk a tá-
jékoztatást a tömegkommunikációs 
csatornákon, postaládákba eljuttatott 
kiadványokon és óriásplakátokon 
keresztül, hogy nem kell aggódnunk, 
Magyarország erősödik.
És akik talán nem értenék meg első-
re, vagy másodszorra, vagy ne adj’ 
Isten, nem éreznék ezt az erősödést, 
azok kedvéért újra és újra hirdetik: 
Értsék már meg, Magyarország erő-
södik! Igen, erősödik. Igaz, nem az 
ország, sokkal inkább néhány sze-
mély az országban már nagyon erős 
lett. De úgy is fogalmazhatnánk, van 
egy, aki mindent visz.
És 169 évvel a forradalom kitörése 
után újra aktuálissá válik az egykori 
12 pont. Ismét aktuálissá vált a saj-
tó szabadságának kérdése, a törvény 
előtti egyenlőség, a Nemzeti Bank 
függetlensége, vagy éppen a hatal-
mas földvagyon megszerzése után 
lassan újra beszélhetünk az úrbéri 
viszonyokról. Mi lenne, ha láthatnák 
ezt azok is akik ott, 48 március 14-én 
este döntöttek arról, hogy a március 

13-án kitört bé-
csi forradalom 
után Pesten is 
forradalmat kell 
csinálni? Büsz-
kén mondanák, 
hogy volt értel-
me az akkori és 
későbbi áldoza-
toknak, az orosz 
s e g í t s é g g e l 
levert szabad-
ságharc utáni 
megtorlások el-
viselésének?
Ezt mondanák? 
Kétlem.
Ők világosan és 
tisztán gondol-
kodó hazafiak 
voltak, és tisz-
tában voltak a 
mögöttes folya-
matokkal.
És ma, va-
gyunk-e elegen 
ehhez a gondol-

kodáshoz és tisztán látáshoz?
Van-e szándék arra, hogy meglássuk 
és szembesüljünk a mai közállapotok 
mögött lévő folyamatokkal?
Észrevesszük-e, illetve észre akar-
juk-e venni a mai morális válságra 
alapozott megosztó politikát?
Észrevesszük-e, illetve észre mer-
jük-e venni, hogy ez az ellenség-
képre, gyűlöletre és félelemre épített 
politikai stratégia nemcsak megoszt, 
hanem gyengíti és felforgácsolja az 
erőket. Vagy talán pont ez a cél?
Mondhatjuk-e, hogy tökéletességre 
fejlesztette a jelenlegi hatalom az 
„oszd meg és uralkodj” elvét?
Ma folyamatosan harcban vagyunk 
valakikkel, akiket nem látunk, nem 
ismerünk, megfoghatatlanok.
Mesterségesen gerjesztett szellemké-
pekkel harcolunk.
De harcban vagyunk egymással is. 
Egymás ellenségeivé tesznek, tettek 
bennünket. Mert aki nem hódol be, 
nem bólogat, el meri mondani a vé-
leményét, netán ellent mer mondani, 
az bizony azon nyomban hazaáruló-
vá válik, liberálbolsevik, sorosista 
ügynök lesz. Az ellen megindul a 
lejáratás. Lassan 6 millióan mond-
hatják ezt el magukról az országban.
De lehet-e több millió hazaáruló? És 
valójában egy 87 éves ember tartja 
rettegésben az országot?
Sajnos sokan becsukják a szemüket, 
mert már nem akarják látni mindazt, 
ami történik. Befogják a fülüket, 
mert nem akarják hallani az ordító, 
pocskondiázó hangokat. Sokan csak 
csendben, otthon őrlődnek. Csend-
ben, mert már abban sem lehetnek 
biztosak, hogy ha otthon mondják el 
véleményüket, akkor az tényleg csa-
ládban is marad.
Oda jutottunk, hogy senki nem bízik 
meg a másikban. Oda jutottunk, hogy 
az apa nem beszél a fiával, testvér a 
testvérrel, hogy a vasárnapi ebédek 
elmaradtak, mert az ünnepi asztal po-
litikai csatározások színhelyévé vált.
Elmondhatjuk tehát, hogy a hatalom 
tökéletesen teljesített. Elérte a célját. 
Megosztottak bennünket és ők ural-
kodnak. Folyik a harc. A harc a lel-
künkben és egymás között.
Kérdés, hogy továbbra is harco-
lunk-e önmagunkkal csendben, vagy 
akarunk-e tenni ellene? Tudatosul-e 
bennünk, hogy hiányzik közel 700 
ezer honfitársunk, nagyrészt fiatalok, 
akik külföldön dolgoznak? Vajon 
észre merjük-e venni, hogy a mai ha-
talom, és az a körül ólálkodók mér-
téktelen meggazdagodásának egy 
részét általuk meghozott törvények 
garantálják?
„A hatalmon levőknek, rokonaiknak 
és kegyeltjeiknek nem lenne szabad 
kiváltságokat élvezniük. Visszatet-
szést kelt az állampolgárokban a 
kormányzati tisztségek szaporodása, 
egyes nagyvállalkozók befolyásának 
növekedése és az olykor tetten ér-
hető hatalmi arrogancia. A tartósan 
birtokolt hatalom nemcsak híveit, 
vazallusait termelte ki, de úgy lát-
szik, szerencselovagjait is, és ezzel 
lejáratja magát. Különösen aggasztó, 

ha úgy tűnik, hogy a korrupció mára 
egyéni bűnből kialakult módszertan-
ra, struktúrára, személyi körre épülő, 
bevett társadalmi gyakorlattá vált, 
azaz intézményesült” - fogalmazta 
meg nyílt levélben a jobboldali ér-
telmiségi hátország egyik legfonto-
sabb szereplője az egyetemi tanáro-
kat, kutatókat tömörítő Professzorok  
Batthyány Köre.
Mit mondana Petőfi, Jókai és a töb-
biek ott a Pilvaxban? Forradalmat 
kell csinálni. Igen, forradalmat kell 
csinálni. Ezt mondtam és mondom 
én is. Nem fegyverrel vívott, de nem 
is fülkeforradalmat. A Józan Ész For-
radalmát, aminek célja egy össznem-
zeti, összefogáson alapuló mozga-
lom alapján megfogalmazott nemzeti 
minimum 12 pontban. 
Ezt a 12 pontot közel 1 éven át Önök 
állították össze. Ez a 12 pont több 
ezer levél, javaslat és hozzászólás 
alapján jött létre, amit itt és most 
örömmel osztok meg Önökkel.

Mit kíván a magyar nemzet 2017-ben?
Legyen béke, szabadság és egyetér-
tés.

A 12 PONT:
1. A korrupció intézményes felszá-
molását!
2. Jogbiztonságot és törvény előtti 
egyenlőséget!
3. Szólás szabadságát, valódi társa-
dalmi párbeszédet!
4. Emberhez méltó egészségügyi és 
szociális ellátásokat, megbecsült 
időskort!
5. Hasznosítható tudást adó oktatást!
6. Vonzó hazai jövőt a fiataloknak és 
a családoknak!
7. Erős, független önkormányzato-
kat!
8. Élhető vidéket!
9. Kedvező és kiszámítható körülmé-
nyeket a vállalkozásoknak!
10. Támogatást és biztonságot a 
szakmai és civil szervezeteknek, 
kormánytól független, szabadon 
szolgáló történelmi és kisegyháza-
kat.
11. Társadalmi megbékélést és Euró-
pai Magyarországot!
12./ Új Kezdetet!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A 12 pont megfogalmazásával lezá-
rult a Józan Ész Forradalmának első 
szakasza.
„Forradalomról csak ott beszélhe-
tünk, ahol a változás új kezdetként 
értelmezhető” – írja Hannah Arendt, 
a 20. század egyik gondolkodó írója.
Ezek alapján is ahhoz, hogy a Józan 
Ész Forradalma során a nemzeti mi-
nimum alapján megfogalmazott 12 
pont megvalósulhasson, egy Új Kez-
detre van szükség.
Egy összefogásra és párbeszédre ala-
puló Új Kezdetre, ami nem nélkülöz-
heti a márciusiak bátorságát, hitét és 
hazaszeretetét. Olyan Új Kezdetre, 
ami száműzi a közéletből a gyűlöle-
tet, tud Emberül gondolkodni és cse-
lekedni.

Olyan Új Kezdetre, ami nem bir-
tokolni, saját érdekében használni, 
hanem szolgálni kíván a bizalomból 
megkapott hatalommal. Olyan Új 
Kezdetre, ahol mindenki elmond-
hatja a véleményét hovatartozástól 
függetlenül és nem hazaáruló az, aki 
másként gondolkodik. Olyan Új Kez-
detre, ahol a tradíciók és a hagyomá-
nyok nem eszközök, hanem értékek, 
aminek értékállóságára vigyázni kö-
telesség. Olyan Új Kezdetre, ahol a 
nemzet szó valóban az egész nemze-
tet fogja össze, és nemcsak a kivált-
ságosok privilégiuma azt használni.
Ez az Új Kezdet egy új politikai erő-
tér kell legyen, ami első célként tűzi 
ki a 12 pont megvalósítását és egy 
valós politikai alternatíva állítását.
Ma itt, Gödöllőn, ünnepélyesen a 
nyilvánosság előtt bejelentem az Új 
Kezdet megalakulását.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Egy maroknyi magyar eszközök nél-
kül, egy lefoglalt nyomdával meg-
mutatta, mit lehet, ha van bátorság, 
hit és hazaszeretet, szív és lélek. Tu-
dom, hogy mi már most sokkal töb-
ben vagyunk. Márciusban Új Kezdet.
Isten áldja Magyarországot, Isten 
áldja a magyar népet!
Isten áldja meg Önöket!”

Dr. gémesi györgy polgármester március 15-én elhangzott ünnepi BeszéDe
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(folytatás az 1. oldalról)

Hagyományosan a nemzeti ünnep
délutánján, a Művészetek Házában
rendezett ünnepségen adtak át elis-
meréseket a városért végzett kiemel-
kedő munka elismeréseként.

A Gödöllő Városáért Díj kitünte-
téssel 1998 óta azokat ismeri el az
önkormányzat, akik munkájukkal
kiérdemelték a közmegbecsülést,
példás, magas színvonalú tevékeny-
ségükkel hozzájárultak a város jó
hírének növeléséhez. Az elismerés-
ben első alkalommal részesült kül-
földi személy, a képviselő-testület
az osztrák testvérvárosunkban, La-
xenburgban élő Susanne Feichtin-
ger asszonynak, valamint Reményi
Richárdnak, a Gödöllői Városi Fil-
mszínház vezetőjének és a Gödöllő
COOP Zrt. Szabadság tér 4. szám
alatti üzlet kollektívájának ítélte
a kitüntetést, amelyet dr. Gémesi
György polgármester adott át.
A polgármesteri köszöntő után a

Gödöllő Városáért Díjat elsőként
Susanne Feichtinger vette át. Az
ő közreműködésével jöhetett lét-
re 1997-ben a Gödöllő és az oszt-
rák Laxenburg közötti testvérvárosi
megállapodás. A kitüntetettnek kö-
szönhetően minden év karácsonyán
adomány érkezik Laxenburgból,
amely a rászoruló családok karácso-
nyait szépíti meg, de több gödöllői
oktatási intézmény számára is jutta-
tott már tárgyi adományokat. Köz-
benjárásának köszönhetően léphetett
fel a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Laxenburgban, s többször segített
a helyi civil szervezeteknek is; így
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesüle-
tének, a Gödöllői Kertbarát Körnek
és a Sisi Baráti Körnek egyaránt. Su-

sanne Feichtinger minden év novem-
berében Gödöllőre látogat Erzsébet
nap alkalmából, ahol bekapcsolódva
a gödöllői megemlékezésbe koszorút
helyez el a királyné szobránál. 2014-
ben az Erzsébet-bálon Erzsébet ki-

rályné Ezüstéremben részesült, amit
olyan hölgyek kaphatnak meg, akik
nem gödöllőiként, de Gödöllőért vé-
geznek tevékenységet.
Reményi Richárd 2000 óta ve-

zetője a Gödöllői Városi Filmszín-
háznak. Szívvel lélekkel, szakmai
hozzáértéssel és a közönség iránti
szeretettel dolgozik a közönség igé-
nyes, magas színvonalú kiszolgálása
érdekében. Minden év decemberé-
ben a városi óvodások
örömére az ő segítsé-
gével valósul meg a
Mikulás Mozi prog-
ram, amiben a régmúlt
idők meséit ismerteti
meg a gyermekekkel.
Az elmúlt időszakban
több nagyszabású fej-
lesztést hajtott végre,
amiknek köszönhető-
en a mozi alkalmassá
vált a legmodernebb
technikával készült
filmek lejátszására,
3D filmek vetítésére,
megújult a hangrendszer és megsz-
épült, korszerűbb lett a belső tér. Idei
terve a mozi előterének komforto-
sabbá tétele. 2013-ban Gödöllő Vál-
lalkozója díjban részesült kimagasló
filmszínházi fejlesztéséért és magas
fokú szakmai hozzáértéséért.
Az idei kitüntetett munkahelyi

közösség a Gödöllő COOP Zrt. Sza-
badság tér 4. szám alatti üzletének
kollektívája. A Gödöllő Coop Zrt.

piaci pozíciója a fokozódó verseny
ellenére stabil és egyben növek-
vő tendenciát mutat. A cég a térség
egyik legjelentősebb kereskedelmi
szervezete, több mint 13.000 regiszt-
rált törzsvásárlóval és a területen

mindenkor meghatározó jellegű ár-
és piacpolitikával. A Gödöllő COOP
vezérigazgatója dr. Dúl Udóné, aki
2016-ban Klauzál Gábor elismerés-
ben részesült.
A COOP láncon belül a Gödöllő

Coop Zrt. az élvonalban helyezke-
dik el az országos rangsorban, Pest
megyében pedig az első helyen áll
az összesített kereskedelmi és gaz-
dasági mutatók alapján. Kereskedel-

mi politikáját a „Jót, jó áron”
filozófia valamint az ellátási és
partnerségi biztonság hatja át.
Jelentősen hozzájárul a kistér-
ségi foglakoztatáshoz, egysége-
iben minden dolgozó szakkép-
zett, s a dolgozókat rendszeres,
intenzív szakmai és kapcsolódó
oktatásokban részesíti. A Gö-
döllői COOP Zrt. minden évben
támogatja a város által szerve-
zett Tiszta Udvar– Rendes Ház
programot és a Gödöllői Ren-
dőrkapitányság évzáró esemé-
nyét. A kitüntetést dr. Dúl Udó-
né vezérigazgató vette át.
A díjak mellett a rendezvé-

nyen Polgármesteri Ezüstérem
Gödöllőért elismerést adott
át Gémesi György Kruták
Zsófiának, a városért végzett
munkájáért és a Karácsonyház
ötletéért, létrehozásáért, dr. Bu-
jáki Gábornak, a városért
és a Szent István Egyetem
gödöllői kollégiumáért
végzett kiemelkedő mun-
kájáért, valamint Madá-
csi Gábornak a Pálmaház
felújításáért, Gödöllő érté-
keinek védelméért kifejtett
kiemelkedő munkájáért.
A díjazottak tiszteletére

rendezett műsorban közre-
működött a Gödöllői Petőfi
Sándor Általános Iskola 1.
osztályos tanulóinak né-
met nemzetiségi csoportja
(felkészítő tanáruk Almási
Dorina) és Gödöllő Város
Fúvószenekara Ella Attila
vezényletével.

(BK)

MegeMlékezés és díjátadás Március 15-én

Mit kíván a magyar nemzet?

Fáklyás felvonulással is emlékezett
a gödöllői ifjúság
A hagyományoknak megfelelően március 15.

előestéjén megrendezték a gödöllői ifjúság fák-
lyás felvonulását. A Gödöllői Városi Vegyeskar
vezetésével 1848-as dalokat éneklő több száz
fős tömeg a Petőfi-szobortól a 48/49-es emlék-
műhöz vonult a Dózsa György úti temetőbe.

A Petőfi-verseket Gecse Gá-
bor, a Club Színház művésze
adta elő, az emlékműnél dr.
Czeglédi Noémi történész-fő-
muzeológus mondott beszé-
det. Gödöllő város nevében dr.
Pappné Pintér Csilla alpolgár-
mester koszorúzott.

Susanne Feichtinger és Robert Dienst, Laxenburg polgármestere, Reményi Richárd és dr. Dúl Udóné

Kruták Zsófia

Bujáki Gábor

Madácsi Gábor
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MEGHÍVÓ – TELEKI KOSZORÚZÁS
Teleki Pál halálának 76. év-
fordulója alkalmából, sírjánál, 
a máriabesnyői temetőben 
2017. április 8-án, szomba-
ton, 11 órai kezdettel tartjuk 
koszorúzással egybekötött 
megemlékezésünket, melyre 
szeretettel hívjuk, és várjuk 
Teleki Pál minden tisztelőjét!
             
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

2017. április 8-án, 10.25-kor a Művészetek Háza parkoló-
jából (és vissza) díjmentes különbusz indul, melyre a te-
metőig minden buszmegállóban fel lehet szállni.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A férjem a korábbi házasságából született 
lányával a házasságunk előtt - részben hi-
telből - megvásárolta az édesanyja lakása 
melletti társasházi lakást. A lakásokat há-
zasságkötésünk után  egybenyitottuk. A hi-
telt úgy vette fel a lányával együtt, hogy a lá-
nya még tanult, természetesen mi fizettük a 
részleteket helyette is. A férjem sajnos azóta 
meghalt, a lánya már dolgozik, de nem fize-
ti a hitel rá eső részét, így azt is – mint fér-
jem tulajdoni részének haszonélvezője - én 
fizetem egyedül. Nem hajlandó semmilyen 
együttműködésre. A lakásokat ketten hasz-
náljuk a 92 éves anyósommal. Szeretném 
megkérdezni, hogy mi történik akkor, ha a 
férjem lánya bejelenti az igényét a lakásra. 
Beköltözhet-e, mint tulajdonos, ha a hitelt 
nem fizeti?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 

A férje halálával önt megilleti a férjével 
közösen lakott lakás a férje tulajdonában 
volt tulajdoni részen és a hozzá tartozó be-
rendezési és felszerelési tárgyakon a holtig 
tartó haszonélvezeti jog. Tekintettel arra, 
hogy a lakást ön és anyósa jelenleg kizáróla-
gosan használja, a használattal összefüggő 
– karbantartási, állagmegóvási és közüzemi 
szolgáltatási - költségek is önöket terheli. A 
férje lánya, mint a lakás résztulajdonosa, a 
haszonélvezettel terhelt rész kivételével igé-
nyelheti a tulajdonrészével arányos haszná-
lat biztosítását a lakásban. Erre sor kerülhet 
például olyan módon, hogy a lakás egyik 
szobáját a férje lánya, a másik szobát ön 
használja kizárólagosan, és a közös helyi-
ségeket pedig közösen. Természetesen eb-
ben az esetben a használattal összefüggő 
kiadásokat is közösen kell viselniük. A lakás 
használatát természetesen csak abban az 
esetben kell biztosítani a tulajdonosnak, 

amennyiben erre igényt tart és ez a lakás 
beosztása alapján megvalósítható. Termé-
szetesen más megoldás is lehetséges a 
lakás használatának rendezésére, amit kö-
zösen el tudnak fogadni. Végső esetben az 
úgynevezett túl-használat értékében célsze-
rű megállapodniuk. A másik ettől független 
kérdés az ingatlanra – a hitel biztosítására 
– bejegyzett jelzálogjog és a kölcsön fizeté-
sének a kötelezettsége. A volt férje kölcsön-
tartozásáért az örökösök a hagyaték erejéig 
kötelesek helyt állni. Ezt a kötelezettséget ál-
talában az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog 
is biztosítja. Tekintettel arra, hogy a kölcsön 
megfizetésére a volt férje örökösei és lánya 
mint adós köteles, ezét a kölcsön részlete-
it is ők kötelesek teljesíteni. Amennyiben a 
kölcsön részleteit ön fizeti meg a adós vagy 
adósok helyett, abban az esetben ön köve-
telheti a megfizetett kölcsönrészletek ösz-
szegének megtérítését.

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

vaczi.arpad@gmail.com

A lakás használata és terheinek viselése

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

2000 óta minden évben a március 
15-i megemlékezés egyik kiemel-
kedő eseménye a lovas-fogatos dí-
szelgés. Hogy ez a nemes és orszá-
gos viszonylatban is egyedülálló, 
immár negyedszázados hagyomány 
meg ne törjön, a gödöllői térség lo-
vasait összefogó Tarsolyos Lovas-
egylet, a Gödöllői Lovas Sport és 
Hagyományőrző Egyesület, a Sza-
da SE Lovas Szakosztálya és az isa- 
szegi Ízsó Lovarda példás együtt-
működéssel idén is megszervezte a 
hagyományos lovas felvonulást.
A díszelgés során nemcsak 1848 
– as hőseinkre emlékeztek, hanem 
a március 16-i Magyar Zászló és 
Címer Emléknapjához is kapcso-
lódtak. A lovas felvonulásokon az 
1848-as és nemzeti színeinket és 
címerünket egyesítő mai magyar 
zászlóink mellett a megelőző 1100 
év történelmének magyar és erdélyi 
zászlóit is felmutatták.
A távolról érkezők közül elsőként 
kell megemlíteni a Szilvásváradi 
Ménesgazdaság gyönyörű lipicai 
fogatait, melyek a Ménesgazdaság 
gödöllői születésű igazgatójának, 
Dallos Andornak köszönhetően 
hosszú évek óta részt vesznek a gö-
döllői lovas díszelgésen.

Az 1848-as zászlóinkkal vonuló 
felvezető egység után a Ménesgaz-
daság lipicai négyes fogatát a szil-
vásváradi Fülöp István hajtotta. A 
fogaton a Gödöllői Lovas Sport és 
Hagyományőrző Egyesület örökös 
tiszteletbeli elnöke, Hrustinszki Fe-
renc és felesége foglaltak helyet.
A Ménesgazdaság kettes lipicai fo-
gatát Galló János hajtotta. A fogat 
után az Isaszegi Hadak Útja Lovas 
Egyesületet vezető Gál – Csekeő 
Dorotta és Gál Gábor lovagolt, 
mögöttük tanítványaik fiatal lovas 
csapata. A lovas díszelgés rend-
szeres résztvevője a domonyvölgyi 

Lázár Lovaspar-
kot képviselő 
n é g y e s f o g a t , 
melyet minden 
évben nagy si-
kerrel mutat be 
a közönségnek a 
lovas bravúrjai-
ról híres, remek 
hajtó, Szegedi 
Gábor.
Mint minden év-
ben, most is ez 
után vonultak az 

isaszegi Izsó Lovarda lovasai. A 
csapatot idén már a felnövekvő új 
lovas generáció tagjai, Izsó Bogi és 
Pápai Gergő vezették. Őket követ-
ték Maczó Sándor tápiósági fogatai, 
majd Bíró Sándor kerepesi, Koszto-

lányi Zolttán tá-
piószentmártoni, 
Guba Ferenc sza-
dai és Gáspár Ed-
mund mogyoródi 
menyecskékkel 
megjelenő fogatát 
is láthatta a kö-
zönség.
Csoportos vagy 
egyéni lovasok, 
hintók és népies 

fogatok jelezték részvételi szándé-
kukat Szilvásváradról Budapestről, 
Csömörről, Domonyból, Erdőker-
tesről, Fótról, Gödöllőről, Hort-
ról, Isaszegről, Kerepesről, 
Kistarcsáról, Mogyoródról, 
Őrbottyánból, Pécelről, Pócs-
megyerről, Szadáról. Tápió-
ságról, Tápiószentmártonból, 
Vácrátótról és Veresegyházról.
Idén felvonultak az alábbi 
lovas csapatok képviselői: 
Czapp Béla Lovasudvara, Sza-
da, Dombtető Póni Klub, Do-
monyi Lovas Sport Centrum, 
Fóti Tereplovasok, Gödöllői 

Lovas Sport és Hagyományőrző 
Egyesület, Hadak Útja Lovassport 
Egyesület, Isaszeg, Hobby Lovas- 
egylet, Mogyoród, Ízsó Lovarda, 
Isaszeg, Kistarcsai Ezüst Ló Ver-
senylómentő Alapítvány, Kohajda 
Lovarda, Kistarcsa, Péceli Hagyo-
mányőrző Lovasok, Spirnyák Lo-
vasudvar Hort, Somlai Béla Hagyo-
mányőrző Lovasudvara, Szabolcs 
Zsolt Lovardája Kerepes, Szada SE 
Lovas Szakosztálya és az őket ösz-
szefogó Tarsolyos Lovasegylet.
Mint minden évben, a két utolsó fo-
gatot az őrbottyáni Jakab Gábor és 
a vácrátóti Nyéki János hajtotta. A 
díszelgést a Kistarcsai Ezüst ló Lo-
varda barokk öltözetű lovas hölgyei 
zárták. A felvonulás zászlódíszét a 
Történelmi Vitézi Rend és a Ma-
gyar Nemzeti Lobogó Társasága 
bocsátotta rendelkezésre.

Lovasok és zászlók – hagyományőrző tisztelgés
Európában március utolsó vasárnapján 
kezdődik és október utolsó vasárnapjá-
ig tart a nyári időszámítás. Idén március 
26-án kell majd hajnali kettőkor háromra  
állítani az órákat. Vagyis a téli időszámí-
táshoz képest egy órával kevesebbet alha-
tunk. 

Az elmúlt évben többször is felmerült, 
hogy – mivel ma már nincs gazdasági 
eredménye  az átállításnak – szüntessék 
meg az 1980-ban bevezetett nyári- és téli időszámítást, ennek alkal-
mazását azonban uniós irányelv teszi kötelezővé. Amíg ezt nem vál-
toztatják meg, addig itthon is maradnia kell a jelenlegi gyakorlatnak. 

Jön a nyári időszámítás



gödöllői Szolgálat 52017. márciuS 21. Kultúra

Van néhány olyan élethelyet, 
amelyen – ha nem is érezzük 
túl jól benne magunkat – nem 
igazán akarunk változtatni. 
Beleszoktunk, igaz, kicsit 
unalmas, de nem túl bonyolult, 
vagy épp elég zűrös így is, és 
félünk az újabb kihívásoktól. 

Ha egy nő több éve elvált és két ka-
maszfiút nevel, épp elég feladat szá-
mára a mindennapokban való talpon 
maradás. Kikapcsolódni a srácokkal 
is lehet, és kevésbé bonyolult, mint 
randizni és kapcsolatokba bonyolód-
ni. (Egy stabil partner képe már túl 
van minden álmon.)
Így van ezzel Alice is, akinek a két 
fia nevelése és a munkája mellett sa-
ját vállalkozásában is helyt kell áll-
ni. Jól megszokta az egyedüllétet, s 
lényegében egyetért egyik fia kere-
setlen véleményével: ,,Minek neked 
pasi? Te anyuka vagy!”
Barátnői azonban határozottan úgy 

gondolják, itt az ideje visszatérnie 
a pasizáshoz, hiszen a gyerekei már 
nagyon, és semmi sem indokolja, 
hogy egy harmincas éveiben járó nő-
nek kizárólag a habcsókok ízesítése 
töltse ki az életét. Mivel Alice-nek 
semmi kedve beszállni az aktív társ- 
keresés mizériájába, elhatározzák, 
hogy besegítenek. 
Mindegyikük kiválaszt az ismeret-

ségi köréből egy-egy figyelemre 
méltó, független jelöltet, és Alice-től 
csak annyit kérnek: randizzon velük 
egyet. Három férfi, három vakrandi. 
Ennyit igazán megtehet az ember a 
barátnői kedvéért, nem?
Vajon ki lesz a befutó, ha lesz egy-
általán? A házias, kislányát egyedül 
nevelő fogorvos? Az Alice-nél fiata-
labb, jó dumás, szexi sármőr? Vagy 
épp a szabadúszó újságíró, aki még 
Párizsba is elhívja? És milyen hely-
zetekbe keveredik az, akinek nem 
csupán a randirutinja kopott meg, de 
a fiai sem hagyják szó nélkül anyu-
kájuk kimaradásait?

Fiona Gibson angol írónő vicces és 
meglepően éleslátó története kelle-
mes szórakozást nyújt, jól ábrázolva 
azokat a karaktereket és élethelyze-
teket, amelyekkel egy ilye szituáció-
ban általában találkozunk. De ami a 
legfontosabb, rámutat arra, hogy az 
élet néha épp akkor vesz új utakat, 
amikor azt hisszük, már tudjuk, mer-
re tartunk. 
(Fiona Gibson: Anya randizni kezd)

(ny.f.)

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Járt utat a járatlanért

Több szempontból is egyedülálló 
előadás részese lehetett a közön-
ség szombaton este a Művészetek 
Házában. A Gödöllő Táncszínház 
Milord című produkciója Edith 
Piaf életútját elevenítette fel  a 
Pigalle-tól az Olympia színpadáig, 
első alkalommal a tánc, a mozgás 
nyelvén elbeszélve, de dalait is 
megszólaltatva. Bár Piaf életét már 
számtalan módon feldolgozták, a 
táncművészetben eddig még senki 
sem vállalkozott erre a feladatra. 
Dalainak mély érzelemgazdagsá-
ga, az életét jellemző kettősség – 
a mély keserűség és a fellegekbe 

repítő boldogság – ma is szinte 
minden korosztályt megérint. Ké-
zér Gabriella koreográfiája ezt 
a drámai feszültséget adta visz-
sza. Az énekesnőt Kádek Heny 
előadóművész jelenítette meg, aki 
Piaf legnagyobb slágereit énekelte 
élő zenei kísérettel, franciául és 
magyar fordításban.  A dalok és 
a koreográfia  egyszerre idézték 
meg Piafot, Párizst, és a mulatók 
világát.  A főbb szerepeket Bako-
nyi Jusztina, Simonka Mózes, 
Philipp Noémi, Safranka-Peti 
Zsófia, Sándor Dorottya és Sza-
bó Áron táncolták, az előadást 

Ardai Tamás rendezte.                kj 

Párizsi hangulat edith Piaf dalaival

A legjobbaknak járó Aranykeszke-
nős és Figurás táncos díjjal tért haza 
a március 9-10-én megrendezett V. 
Soproni Országos Szóló Néptánc-
versenyről a Gödöllő Táncegyüttes 
és az Aszódi Podmaniczky Alapfo-
kú Művészeti Iskola két növendéke. 

Sápi-Tóth Sarolta és Wágner Szi-
lárd a legkisebbek között, a Lurkó 
kategóriában versenyzett és bukovi-
nai silladrit táncolt. 
A fiatal táncosokat Tóth Judit és 
Moussa Ahmed készítette fel a ver-
senyre.    bj

Sub Rosa címmel nyílt meg Lőrincz 
Ferenc kiállítása a Levendula Galé-
riában, ahol így köszöntötték 70. szü-
letésnapja alkalmából a művészt. Ez 

alkalommal egy monumentális, hat 
képből álló installációt készítettek, 
amely önálló alkotásokból tevődik 
össze. A tárlatot a galériát vezető Sz. 

Jánosi Erzsébet nyitotta meg, aki 
örömmel vállalta a feladatot, hiszen a 
gödöllői művész nem csak több cso-
portos kiállításon képviseltette már 
magát, hanem több önálló kiállítása 
is volt a Levendula Galériában.    jb

születésnApi kiállítás Újabb néptáncos sikerek
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Gödöllő, a nyaralóhely (1867-1945)

A múzeum új kiállítása

KÉSZÜL REMSEY JENŐ
MELLSZOBRA

Két kiemelkedő színművész volt a
vendége a Kávéházi Esték márciusi
beszélgetésének a Királyi Váróban
vasárnap. Hámori Gabriellával és
Für Anikóval, az Örkény Színház
művészeivel beszélgetett L. Péterfi
Csaba. Közreműködött Buka Enikő
(ének) és Fodor László (zongora).
Hámori Gabriella nevét az „Állítsá-

tok meg Terézanyut!” című vígjáték
tette ismertté itthon. Eddigi pályafu-
tásáért számos elismerést vehetett át,
többek között a Jászai Mari-díjat és
Junior Prima-díjat is megkapta.
Für Anikó színpadi és televíziós

munkái mellett a legismertebb ma-
gyar szinkronszínészek közé tarto-
zik, Sandra Bullockot, Cameron
Diazt és Uma Thurmant is sokszor
ő szólaltatja meg. Teljesítményét Já-
szai Mari-díjjal és Érdemes művész
kitüntetéssel értékelték.
A bevezető kérdésre adott vála-

szokból az első percekben megtud-
tuk, hogy először Molnár Ferenc
Üvegcipő című vígjátékában játszott
együtt színpadon a két művész, majd
a Vízkeresztben is egy színlapon sze-
repeltek. Jelenleg a „nőNYUGAT”
című darabban játszótársak. Novem-
berben ezt az előadást Gödöllőn is
láthatjuk majd, a GödöllŐsz fesztivál
keretében, árulta el a műsorvezető.

Az est vendégei egyöntetűen val-
lották, minden színész számára ne-
héz feladat, kiforrott önismeretet és
bölcsességet igényel, hogy hosszú
pályafutásra legyenek képesek. Eh-
hez erős, szuverén személyiségre
van szükség. Úgy vélik, az Örkény
Színház kivételes sziget, rezervátum
a rohanó világban, ahol képességeik
szerint tudnak alkotni. S hogy volt-e
olyan szerep, amit csak a pénzért
vállaltak el? Hámori Gabriella erre
a kérdésre azt felelte, hogy egyszer
igen, de nem fizették ki. Für Anikó
elmondta, hogy nem vállal reklámfil-
mezést, mert nem érezné jól magát
benne. Egyáltalán, ha egy ajánlat túl-
ságosan kedvezőnek tűnik, az végül
általában kevésbé válik be.
Für Anikó elárulta, hogy ő igazá-

ból erdészfeleség szeretett volna len-
ni, nem színész. Amikor felvették a
színművészetire, még nem is ismerte
a két színészosztály főnökeit, Szirtes
Tamást és BékésAndrást. Az utóbbi
osztályába került, majd tíz évig dol-
gozott Szirtessel együtt a Madách
Színházban. Hámori Gabrielláról
pedig megtudtuk, hogy ő is szeret el-
vonulni, s ez nála az identitáskeresés
része.
Hámori Gabriella részletesen be-

szélt arról, hogy amikor az ameri-

kai filmvilághoz keresett utat, sokak
számára üdítő volt az ő európaisága,
őt viszont nem vonzották az akciófil-
mes szerepajánlatok. Ezek nem olyan
feladatok voltak, amiért színész lett.
Mint mondta: sok pénz és szerencse
kell a tengeren túli érvényesüléshez.
Ezután Berlinben vállalt színházi

munkát, s a német fővárosban töl-
tött éveket élete egyik legboldogabb
időszakának tartja. Különböző orszá-
gokból érkezett társulatokkal dolgo-
zott együtt, mégis hazatért, mert túl
sokáig érezte magát távol édesapjá-
tól.
Berlinben és hazaérkezése után

Budapesten is többször kapott meg-
hívást Amerikába, de
a színházi feladatok
ezek teljesítésében
sorra meggátolták.
Für Anikó is jó

helynek tartja Ber-
lint, mint elmesélte,
a múlt karácsonyt ott
töltötte a családjával.
Majd megtudtuk tőle,
hogy bár a főiskolán
az első évben még a
legendás Montágh
Imrétől tanult be-

szédtechnikát, mind a mai napig gya-
korol, autóban vezetés közben is.
Szívesen szaval, például ő adta elő

két évvel ezelőtt József Attila Altató
című versét a gödöllői főtéren felállí-
tott „kis Balázs” szobor avatásán.
Szíve mélyén AC/DC rajongó és

maga is nagy kedvvel és tehetséggel
énekel. Két CD-je jelent meg eddig
Nőstény Álom
és Kitalált Vi-
lág címmel.
Ezek egyikéről
egy videoklipet
játszottak le a
Kávéházi Esték
közönségének,
majd élőben
is előadott két
dalt a művész-
nő. Hozzátette:
gyakran koncertezik, s ezt a lehető-
séget a sors ajándékának tartja.
L. Péterfi Csaba arra emlékeztet-

te a közönséget, hogy az előző Ká-
véházi Estén megígérte Huszárik
Katának, hogy édesapja, Huszárik
Zoltán rajzaiból kiállítást rendeznek
Gödöllőn. Az ígéret ősszel valósul
meg, a díjnyertes magyar filmek
fesztiválján, amit a városi mozival
közösen már szerveznek. A kiállítás
ezután a hazai művészmozikba ván-

dorol. Hozzátette: legyen Gödöllőn
Für Anikó-koncert is!
Ezután a beszélgetés arra terelő-

dött, hogy FürAnikó természetvédel-
mi műsort vezetett a DunaTV-ben. Ő
határozottan leszögezte, a környezet
védelme nem hobbi vagy kedvtelés,
hanem önvédelem: egészséges víz és
levegő nélkül nem élhetünk. Ahogy
fogalmazott: a hűtőgépből nem lehet
állandóan csak kivenni. Életfeltétele-
ink megóvásával mindenkinek kell
foglalkoznia.
Hámori Gabriella is folyamatosan

keresi képességei kibontakoztatásá-
nak új útjait. Az est közönsége rész-
letet hallott Gyarmati Fanni napló-
jából, amit Gödöllőn is előad majd.
Kis térben, filmszerűen játszom az
előadást, majd a hallgatósággal be-
szélgetünk, mondta a művész. A ta-
vasszal mutatják be a Seres Tamás-
sal közösen feldolgozott Andrássy
Katinka naplóját. A harmadik naplót
is keressük, bár nem az a tervem,
hogy a naplómonológok Hosszú
Katinkája legyek – jegyezte meg
Hámori Gabriella.
Elmaradhatatlan kérdés egy ilyen

beszélgetésen az, hogy kinek milyen
szerepálma van. Für Anikó elmond-
ta, hogy már főiskolás korában adott
vissza szerepet, viszont élete végéig
sajnálni fogja, hogy nem vállalta el
a szerepet Enyedi Ildikó első, az Én
XX. századom című filmjében és az
Eldorádó női főszerepét. Szerepálma
soha nem volt. Általában az a szerep
okozta a legtöbb örömet számára,
amiről azt gondolta, hogy ezt most

miért éppen ő kapta... Hámori Gab-
riella a Hamletet szívesen eljátsza-
ná; nagyon érdeklik a férfi szerepek
általában is. Persze Jeanne d’Arc is
szívesen lett volna.
S a művészek előtt álló legújabb

feladatok? Hámori Gabriella rendez-
ni fog, Für Anikó a Gulágra került
női munkaszolgálatosoknak emlé-
ket állító film egyik szerepét alakít-
ja majd, és már készül a harmadik
nagylemeze. (l.t.)

Kávéházi estéK

A hosszú pályafutás titkai

A múlt héten megtörtént a Remsey
Jenő György festőművészt ábrázoló
mellszobor első zsűrizése.
A Papp Edina szobrászművész ál-

tal tervezett alkotás 1:1 léptékű agyag
modelljét a Magyar Alkotóművészeti
Nonprofit Kft. részéről két szobrász-
művész véleményezte.
A következő lépés a gipsz modell,

majd ezt követően a bronz szobor
megvalósítása.
Remsey Jenő György (1885-1980)

festőművész, író, Gödöllő város dísz-
polgára bronz mellszobrának felállí-
tásáról még 2016-ban döntött a kép-
viselő-testület. A megvalósításra 3,5

millió forint
támogatást
nyert az ön-
kormányzat
a Nemzeti
Kulturális
Alap Kép-
zőművészeti Kollégiumától, az önkor-
mányzat pedig 5,7 millió forint önrészt
biztosított.
A város meghatározó képzőmű-

vészének köztéri szobrát a korábban
elkészült Körösfői-Kriesh Aladár
mellszobor és a Nagy Sándor/ Kriesch
Laura kettős szobor mellett, a tervek
szerint augusztusban állítják fel. (U)

A hónap végén nyílik meg a Gödöllői
Városi Múzeum legújabb időszaki ki-
állítása, amely a kiegyezéstől 1945-ig
mutatja be, hogyan vált Gödöllő kirá-
lyi nyaralóhelyből polgári nyaralóvá-
rossá és kedvelt
kirándulóhellyé.
A 1867. évi ki-

egyezést követő-
en Ferenc József
és Erzsébet a gö-
döllői kastélyt és
a hozzá tartozó
uradalmat a Ma-
gyar Korona tu-
lajdonaként hasz-
nálatba vette. A
királyi nyaralóhellyé váló települést ha-
marosan felfedezték a pesti polgári csa-
ládok is, akik eleinte szobákat béreltek,
a tehetősebbek házat, villát építettek.
Később megjjgjelentek a szállodák, pan-
ziók, a kevésbé tehetős polgárok pedig
a kiváló közlekedési lehetőségeknnknek
köszönhhnhetően egynapos kirándulásra
indulhattak Gödöllőre.Az első világhá-
borúúrú után a kastély, mint Horttr hyMiklós
kormmrmányzó nyaraló rezidenciája, presz-
tízsként továbbra is vonzerőt gyakorolt.
Sokan látogatták az itt megrendezett
járási, nemzetközi rendezvényeket, s a

máriabesnyői kegyhelyet is egyre több
zarándok és turista kereste fel.
A nyaralók, turisták igényeinek ki-

elégítésére létrejöttek a strandok, sport-
pályák, a vendéglők és a szállodák,

amelyek egyben a társasági
életnek is fontos helyszínei
voltak.
A március 31-én megnyí-

ló kiállítás bepillantást enged
Gödöllő és Máriabesnyő által
a nyaralóknak, kirándulóknak
nyújtott utazási, szállás- és
szórakozási lehetőségeibe.
Autóbusz és automobil mo-

dellek, korabeli sporteszközök,
a régi „Persler szálloda”, vagy

ahogy inkább ismerik, a Központi Szál-
loda megmaradt emlékei idézik meg az
egykori nyaralóhelyet. Képzőművésze-
ti alkotások, fotók, képeslapok vetítik
elénkknk a korabeli Gödöllőt. Megismer-
hetjük a múlt század népszerűűrű füüfürdőit,
és a közel 80 éves mozit. A szállodákat
és néhány villát számítógépes animáció
kelt életre.A látogatókmegismerhetik a
kastély néhány neves vendégét és leg-
híresebb gödöllői nyaralókat is.
A kiállítás része a 2017-es „Bölcső-

től a koronáig – Gödöllő a királyné vá-
rosa” című tematikuukus évnek. (u)
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Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötele-
ző védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi 
időpontokban kedvezményes áron adathatják be:  

Március 20., hétfő, 17-19 óráig, Március 22., szerda,17-19 óráig,
Március 24., péntek, 8.30-10 óráig, Március 25., szombaton, 9-11 óráig
DR. BUCSY LÁSZLÓ rendelője, Blaháné u. 55.

Március 27-31., hétfőtől péntekig, 9-11, 17-19 óráig, 
Április 1., szombat, 9-11 óráig.
KOVAVET BT. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Április 10-14., hétfőtől péntekig 9-11, 17-19-ig, Április 15., szombat, 9-11-ig.
PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDELŐ, Gödöllő, Szabadság út 97.

Április 18-21., keddtől péntekig,17-18 óráig, Április 22., szombat, 9-11 óráig.
DR. KOLESZÁR ISTVÁN rendelője, Mátyás Király utca 11..

Április 24-28., hétfőtől péntekig, 8-10 óráig, Április 29., szombat, 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 meg-
jelölve tartható.
Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. Veszettség ellen csak 
microchippel megjelölt eb oltható. A veszettség elleni védőoltás alkalmával 
a microchippes megjelölés is kérhető.

Tájékoztatás az ebek kötelező 
veszettség elleni oltásáról

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

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

Minden év tavaszodó idő-
szaka társállataink számá-
ra (például a kutyáknak, a 
macskáknak) egyet jelent a 
párzási időszakkal. Ilyenkor 
az állatok furcsán viselked-
hetnek: izegnek-mozognak, 
elszökhetnek, hangosan vo-
nyítanak, és folyton-folyvást 
társat keresnek. Az állatok 
ellenőrizetlen szaporodása 
okolható többek között a kó-
bor állatok magas számáért.

A négylábú háziállataink szagló-
szerve sokkal fejlettebb, mint az 
emberé, így akár kilométerekről is 
megérezheti a hím állat azt, hogy 
valahol tüzelni kezdett egy nőstény 
(akkor aztán mindenáron oda akar 
menni).
A macskák ivarzásából a tömbház-
ban élő lakosság csak a macskaze-
nét érzékeli (a macskák hangosan 
nyávognak), a kutyák nemi folya-
matára pedig a megszaporodott kó-
borló állatból lehet következtetni.

Alaptalan félelmek a tüzelés mi-
att elkóborolt kutyáktól

A tüzelési időszakban nem ritka, 
hogy elszöknek a kedvencként tar-
tott állatok. Gyakran (alaptalanul) 
riadalmat keltenek az emberek kö-
rében. Van, hogy az elkószált álla-
tok soha többé nem kerülnek vissza 
gazdáikhoz, mert járművek kere-
kei, illetve személyek áldozataivá 
válnak (kirakott mérgeket fogyasz-
tanak, drót-sintér hurokba akadnak 
vagy az erdőkben a vadászok állják 
útjukat).
Gyakorta okoznak ilyenkor bal-
eseteket az elcsavargott kutyák: a 

megriadt ember az idegen állatot 
valamilyen eszközzel távozásra 
kívánja kényszeríteni (fadarabok, 
kövek formájában), az állat pedig a 
farkastörvény alapszabályát hasz-
nálva – legjobb védekezés a táma-
dás – okoz balesetet.

A túlszaporodás

Az igazi problémák az ivarzás után 
1,5-2 hónappal később kezdődnek: 
az elcsavargott - gazdátlan egyedek 

hím tagjai bepározták a nősténye-
ket, a szuka kutyák megellenek. A 
kóbor - jövendő anyaállatok - pedig 
egyszerűen az utcán, a bokor alatt, 
az árokban adnak életet utódaik-
nak. Van, hogy az anya és kölykei 
is elpusztulnak a folyamatban, de 
legtöbb esetben életképesek ma-
radnak, az anya felneveli kölykeit, 
semmi baj nem történik, „csak” a 
kóbor állatok egyébként is magas 
száma tovább növekszik.
Megelőzhető a folyamat! Kedvenc-
ként tartott állatainkat ne szaporít-

suk, ne termeljünk kóborrá váló 
állatokat. Az ivarzási időszak alatt 
fokozottabb óvatossággal sétáltas-
suk a kijelölt helyeken őket, és ne 
engedjük pározni. Legjobb lenne 
az állatokat ivartalanítani, ehhez 
állatorvosa tanácsát kell kikérnie.
Az állatvédelmi törvény szigorodá-
sa révén, és a környezetünkre tuda-
tos állattartás irányelvei alapján is 
célszerű állatainkat felelősebben, 
jó gazda gondosságával (szociali-
záltan) tartani.

Az állatvédők törekvései ellené-
re a kóbor állatok száma nagyobb 
mértékben nem csökken. A men-
helyek dugig vannak állatokkal, a 
prevenciós programjainknak, pe-
dig hosszútávon van csak mérhető 
eredménye. A felelőtlen szaporítók 
–  tenyésztők pedig lassan ébred-
nek rá a saját maguk által gerjesz-
tett (eladhatatlan állatokból képző-
dő) kóbor állat problémára, és arra, 
hogy eredményt tevékenységük 
szűkítésével érhetünk csak el.
             haziallat.hu

A párzási időszakban elmegy az állat esze?

Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

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

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. március 1-től a Gödöllő, Kőrösi Csoma Sándor utcában lévő 
gyepmesteri telep üzemeltetője megváltozott. A változást követően a gyepmesteri tevékenységhez 

kapcsolódó telefonszámok az alábbiak szerint módosultak:
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 6-20 óráig

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

A fenti elérhetőségek 2017. március 1-től érvényesek Gödöllő város közigazgatási határain belül.   VÜSZI Kft.

GYEPMESTERI TELEP – GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

FRICI: Egy éves kan. Szukákkal ba-
rátságos. Pórázon szépen sétál, alap- 
vezényszavakat ismeri. Imád labdáz-
ni, keresi az ember társaságát.

KAGI:  Egy éves kan, erős testalkatú, 
szertelen, nagy mozgásigényű, köny-
nyen tanítható, kifejezetten családba-
rát kutya.

MARCIPÁN: Egy éves közepes, ke-
verék szuka. Nagy mozgásigényű, 
játékos, más kutyákkal szemben domi-
náns. Még nagyon kölyök és rág, rosz-
szalkodik. Nagyon lehet őt szeretni.

KOJSZA: Egy éves kan, közepesen 
kistestű, örökmozgó, okos, szeretet-
re éhes kutyus. Egyedüli kutyának 
ajánljuk.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Máricus 25-én és 26-án, 
szombaton, 9-12 óráig: 

dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád út 32.

 Tel.: 06/30-535-55-23
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„Felhívás!
LISZI GÖDÖLLŐ KUPA Amatőr Asztalitenisz Verseny

Szeretettel hívjuk és várjuk a 25 év feletti, nem igazolt, amatőr asztaliteniszezők jelent-
kezését, a 2017. április 1-jén 9.30 órától a Damjanich János Általános Iskola tornacsarno-
kában megrendezésre kerülő LISZI Gödöllő Kupa Amatőr Asztalitenisz versenyre, női és 

férfi egyéni, vegyes páros és férfi páros kategóriában.
A nevezéseket e-mailben kérjük megküldeni a gyorfibea@invitel.hu e-mail címre, 

2017. március hó 27. napján 16.00 óráig. A verseny részletes lebonyolításának rendjéről az 
esemény Facebook oldalán olvashatnak.

A verseny fővédnöke: dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a verseny főbírója: 
Rétfalvi Antal, a szervezőbizottság vezetője: dr. Györfi Beáta, szervező: LISZI Lakó-
közösségi Információs és Szolgáltató Iroda 

(www.varoskozpontert.hu).
Jó küzdelmeket, sportszerű játékot kívá-

nunk!”

Továbbra is kiváló formában van 
Pest megyei I. osztályú bajnok-
ságban szereplő Gödöllői SK, 
akik ezúttal a Taksonyt verték 
Nagy Tamás góljaival 2-0-ra ha-
zai pályán, míg a GSK II-Szada – 
GEAC-SZIE megye hármas városi 
derbi pontosztozkodással ért vé-
get (1-1).

A GSK a második, míg a Taksony az 
ötödik helyről várta a párharcot, így 
nyugodtan mondhatjuk, hogy felsőházi 
rangadót láthattak a Táncsics Mihály úti 
Sportcentrumba kilátogató nézők. A ta-
lálkozó után kijelenthető: gödöllői fiata-
lok lendülete tovább tart, ugyanis Nagy 
Tamás mindkét félidőben betalált a 
vendégek kapujába, ezzel és a harmadik 
helyen álló Pilis vereségével már nyolc 
pontos előnyre tett szert a tabella má-
sodik helyén Szász Ferenc együttese. 
A 41 pontos Gödöllő előtt a listavezető 
Vecsés előnye mindössze három pont. 
Pest megyei I., 19. forduló
Gödöllői SK – Taksony SE 2-0 (1-0)
Gólszerző: Nagy Tamás (2). 

Megyei III. osztály – Küzdelmes mecs-
csen pontosztozkodás

1-1-es döntetlennel fejeződött be a me-
gyei harmad osztályú bajnokság Közép 
A-csoportjában vitézkedő két gödöllői 
alakulat, a forduló előtt hetedik helyen 
álló GSK II-Szada, valamint a listaveze-
tő GEAC párharca. A küzdelmes talál-
kozón a vendégek szereztek vezetést az 
első félidő derekán, de a második játék-
részben a hazaiak ügyeletes gólfelelőse, 
Szabó László egyenlített, így pontot 
rabolt a GSK kettő városi riválisától. A 
GEAC-SZIE 39 ponttal a tabella élén 
áll, míg a GSK II- Szada 26 egységgel 
a hatodik helyet foglaja el jelenleg cso-
portjában.
Pes megyei III. Közép A-csoport, 
16. forduló: Gödöllői SK II-Szada – 
GEAC-SZIE 1-1 (0-1) Gólszerzők: 
Szabó László, illetve Márton Tibor.

-ll-

Labdarúgás – döntetLen a gödöLLői eL CLassiCon

„Nagy” gólokkal menetel a Gödöllő

Heti programajánló
Pest megyei III., Közép A-csoport, 

17. forduló
Március 26., vasárnap 15 óra

GEAC-SZIE – Zsámbok SE II.
(Egyetemi sportpálya)

Az elmúlt héten rendezték meg 
a városi mezei futó diákolimpiai 
versenyt a Kastély parkban, va-
lamint Debrecen adott otthont 
az országos úszó diákolimpia 
döntőinek, ahol három gödöllői 
is a legjobb tízben végzett kor-
csoportjában.

Debrecenben rendezték meg az úszók 
diákolimpiai versenyének országos 
döntőit az I-IV. illetve a VI. korcsopor-
tos tanulók számára. A területi, majd 
megyei versenyek után az országos 
döntőbe jutott fiú és leány úszók kö-
zött négy gödöllői rajtolhatott el egyé-
niben, míg a Premontrei csapatban is 
megmérethette magát. 
Az I. korcsoportban a Szent Imre ta-
nulója, Csaba György (a képen) áll-

hatott fel a rajtkőre, aki 50 méteres 
gyorsúszásban az előkelő negyedik 
helyen ért célba saját egyéni csúcsát 
megdöntve 34,40 másodperces idővel, 
a harmadik helyezettől mindössze öt 
tizeddel lemaradva. A fiatalember 50 
mellen is remekül szerepelt, itt a he-
tedik helyen végzett. Ugyanebben a 
korcsoportban a lányoknál a Damja- 
nich iskola növendéke, Márta Jo-
hanna 50 méter háton, szintén egyéni 
csúcsot úszva (44,1 mp) a 10. lett. A 
IV. korcsoportban 100 méteres há-
túszásban Pintér Gábor (Hajós) a 14. 
lett, az VI. korcsoportban 100 m-es 
fiú mellúszásban Nyomárkay Kristóf 
(Premontrei) a hatodik helyen végzett, 
míg 4x50 m-es fiú gyorsváltóban a 
Premontrei csapata a 12. lett.

Mezei futás – Csapatban a Hajós 
és az Erkel voltak a legjobbak

A gödöllői futóversenyen három kor-
csoportban (II-IV-ig), fiú és leány ka-
tegóriában összesen 125 diák állt raj-
hoz, hogy megmérettesse magát. A II. 
korcsoportban csapatban a lányoknál a 
Hajós nyert, megelőzve a képzeletbeli 
dobogón az Erkel és a Damjanich is-
kolát.

Egyéniben az első három sorrendje: 1. 
Kriszt Sarolta, 2. Zsemle Hanna, 3. 
Lökös Laura (mindhárom Hajós). A 
fiúknál csapatban a Szent Imre végzett 
az élen a Hajós és az Erkel előtt. Egyé-
niben itt Szabó Csongor örülhetett 
az első helynek, második lett Rónay 
Bálint (mindkettő Hajós), míg harma-
dikként ért a célba Grünvald Tamás 
(Damjanich). A III. korcsoportos lá-
nyok mezőnyében Viha Borbála lett 
az első, megelőzve Belényesi Hannát 
(mindkettő Hajós) és Ferencz Jankát 
(Szent Imre), míg csapatban a Szent 
Imre, Hajós, Erkel lett a sorrend. A 
fiúknál egyéniben Korsós Zoltán (Er-
kel) örülhetett az első helynek, mögöt-
te Bálint Kristóf (Szent I.) és Roska 
Dániel (Hajós) ért célba dobogós he-
lyen. Csapatban az Erkel nyert, meg-
előzve a Hajós és a Petőfi csapatait. A 
IV. korcsoportban a hölgyek mezőnyé-
ben a Premontrei tanulója, Szőke-Kiss 
Anna nyert, Hrapan Júliát (Erkel) 
és Németh Nórát (mindkettő Erkel) 
megelőzve. Csapatban az Erkeles lá-
nyok lettek a legjobbak, megelőzve 
a Petőfit. A fiúknál Várkonyi Gábor 
(Erkel) végzett az első helyen, Ladá-
nyi Viktor (Petőfi) a második, míg 
Calo Erik (Erkel) a harmadik lett. 
Csapatban, hasonlóan a lányokéhoz 
Erkel, Petőfi sorrend született.          -tt-

diákoLimpia – Városi mezei és országos úszás

Csaba György: Közel a dobogóhoz 50 gyorson

Férfi kard válogató versenyt ren-
deztek az elmúlt hétvégén a Gere-
vich Aladár sportcsarnokban, ame-
lyen a gödöllőiek közül Bancsics 
Máté a harmadik lett, míg Gémesi 
Huba a hetedik helyen végzett.

Régen hallottunk már Bancsics Mátéról 
(a képen balról a harmadik), akit Gémesi 
Csanád után az egyik leg-
ígéretesebb gödöllői kard-
vívó tehetségnek kiáltottak 
ki a szakemberek. Nos, 
Bancsics végre ismét hal-
latott magáról, ugyanis a 
Vasasos Szatmári András 
és az Újpesti TE vívója, 

Kossuth Bálint mögött a harmadik helyen 
végzett a budapesti férfi kard válogató ver-
senyen, amelyen 44-en indultak. A szintén 
gödöllői Gémesi Huba (a kép jobb szélén) 
a hetedik lett. Ezúttal a közelgő Világkupa 
viadal miatt nem állt pástra Gémesi Csanád 
és hasonló okok miatt hiányztak további 
válogatott kerettagok, Decsi Tamás és Szil-
ágyi Áron is a versenyről.                -li-

VíVás – FeLnőtt kard VáLogató

Bancsics Máté visszatért

Az elmúlt szombaton, népes 
mezőny gyűlt össze Budapes-
ten a Közgazdasági Egyetem 
tornacsarnokában, ahol a 
KÖZGÁZ Batz Kupa judo ver-
senyt rendezték meg. A gödöl-
lői judosok is tatamira álltak 
természetesen és összesen 
kilenc éremnek örülhettek.

Szádvári Zoltán tanítványai, a Gödöllői 
Judo Klub képviseletében 12 fővel vettek 
részt a megmérettetésen.
A nagyszerűen versenyző gödöllői 
judos palánták közül Püspök Zsom-
bor, Wilisics Márk és Nagy Bálint 
arany-, Dudás László, Krakóczki 
Bence, Steinmetz Flórián, Zá-
borszki Sebestyén és Dubis Már-

ton ezüst-, míg Gál Bence bronzérmet szer-
zett. Az érmesek mellett Pocsai Levente és 
Kiss Botond az ötödik, Bobos Ádám pedig 
a hetedik helyet szerezte meg saját korcso-
portjában.                    -tl-

Judo – közgáz batz kupa

kilencen a dobogón

Lejátszotta harmadik mér-
kőzését is az NB II-es futsal 
bajnokság Keleti-csoport-
jának 1-6. helyekért zajló 
rájátszásában a MAG-LOG 
Team CFT Gödöllő. Az ellen-
fél hazai pályán a Kincsem 
Lovaspark volt, akiktől 2-0-s 
vezetést követően 3-2-re ka-
pott ki Baranyai Pál együtte-
se.

Bizonyára mindannyian ismerik a 
holló és a róka meséjét arról a bi-
zonyos kiénekelt sajtról. Nos, így 
járt ezzel a gödöllői futsal csapat 
is az elmúlt heti mérkőzésén. A 
dobogó megszerzése szempont-
jából igen fontos lett volna a há-
rom bajnoki pont begyűjtése hazai 
pályán a Kincsem Lovaspark SE 
elleni derbin és úgy is tűnt soká-
ig, hogy a terveik megvalósulnak 
ezen az estén, de… 

A már-már mindhárom pontot a 
zsebükben érző MAG-LOG Team 
játékosai végül üres zsebbel zárták 
a párharcot, ugyanis a gödöllőiek 
2-0-ás vezetésről kaptak ki végül 
3-2-re. A verség után továbbra is 
hat ponttal áll a tabella negyedik 
helyén a MAG-LOG csapata a 
Keleti-csoportban.   
NB II., Keleti-csoport, rájátszás 
az 1-6. helyekért 3. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – 
Kincsem Lovaspark SE 2-3 (1-0)
Gólszerzők: Molnár Márton, Var-
sányi Botond.                               -ll-

FutsaL – eLtékozoLt eLőny

Kiénekelt sajt esete

A PLER-Budapest II. vendége volt 
a Gödöllői KC a férfi NB II. Észa-
ki-csoportjában és ugyan a szü-
netben még vezetett, végül 24-21-
es vereséget szenvedett.

Bartos Gábor tanítványai a PLER kettő 
elleni vendégszerepléssel letudták papí-
ron a rangadókat (az első négyből min-
denkivel játszottak), így joggal várhatják 
a következő heteket magabiztosan a mi-

eink. A Gödöllő 18 ponttal a harmadik 
helyen áll jelenleg a tabellán, egy pontra 
a most nyerő PLER II. mögött, míg a lis-
tavezető Tatabánya B-nek 27 pontja van.
NB II. Északi-csoport, 16. forduló
PLER-Budapest II. – Gödöllői KC 24-21 
(10-11)                   -tt-
Következik: 17. forduló, Március 25. 
szombat: Gödöllői KC – Heves SE 
(Hajós Iskola tornaterme 15 óra/ junio-
rok: 17 órakor)!

kéziLabda – túL a rangadókon

Kikapott, de dobogós a GKC

A Pelikán Horgász Egyesület az 
idén is megrendezi tavasznyitó 
horgászversenyét az iskolásoknak, 
amelyet április 1-jén rendeznek meg 
az isaszegi tórendszer V-ös számú 
taván. Jelentkezni a a verseny nap-
ján reggel 7.30 órától lehet, míg 
információt a 06/20-252-35-43-as 
telefonszámon lehet kérni a Pelikán 
HE elnökénél, Gerőfi Lászlónál!

HorgászVerseny – 
Április 1-jén az Isaszegi tavon
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Március 30., csütörtök, 17.00: A ma-
gánének tanszak és a zeneiskola 
kórusának kamarazenei hangver-
senye

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

címmel beszámoló kiállítás látható, a GIM-Házban működő művészeti tanfolyamok munkáiból 

MŰVÉSZETI VEZETŐK
Kárpitszövő műhely: Farkasvölgyi Éva, kárpitművész
Kerámiaműhely: F. Orosz Sára, DLA keramikusművész
Textiltechnikák-rajz műhely: Hidasi Zsófi, textiltervező művész
Festészeti műhely: Incze Mózes, festőművész
A kiállítás kurátora: Katona Szabó Erzsébet, a közalapítvány elnöke
A kiállítást rendezte: Kecskés József, a közalapítvány kurátora

A kiállítás megtekinthető 2017. március 31-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előze-
tes bejelentkezés alapján, más napokon is
GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu  www.gimhaz.hu                                         Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Március 20-26-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

Március 27-április 2-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

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

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

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

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

ÜGYELETEK

ELMÜ
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELEN-

TÉS: 
tel.: 28/520-873 (éjjel-nappal) 

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 
410-295

DMRV hibabejelentő: 27-511-
511, 40/881-188

TIGÁZ ügyfélszolgálat:  +36-
80/300-300

TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

Pályázati felhívás

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Gödöllő Város Önkormányzata 
pályázatot ír ki a város közéleti, 
kulturális egyesületei, egyesü-
letszerűen működő közösségei, 
egyéb civil szervezetei támogatá-
sára.

1. Pályázat célja: Gödöllő Város 
Önkormányzat pályázatot hirdet 
helyi hatáskörű közfeladat ellátá-
sára, civil kezdeményezések támo-
gatására, amelyek kizárólag Gödöl-
lő városához kötődnek (2011. évi 
CLXXV. törvény. 2. §. bekezdései 
alapján).
2. A támogató megnevezése: Gö-
döllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre: 
– Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő 
(esetleg gödöllői székhellyel ren-
delkező), magyarországi adószám-
mal és számlaszámmal rendelkező 
civil szervezetek, egyesületek, ala-
pítványok gödöllői hatáskörű fela-
dat ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai 
követelményei: a pályázati adat-
lapban * jelölt rész kitöltése kö-
telező! Más jellegű (előző évi) és 
hiányos pályázati adatlapot nem 
áll módunkban befogadni. Dátum, 
aláírás és pecsét kötelező eleme a 
pályázat benyújtásának. Ha a civil 
szervezet nem bejegyzett, akkor is 
tud pályázni bejegyzett szervezeten 
keresztül. Ebben az esetben szük-
séges a bejegyzett szervezet és a 
nem bejegyzett szervezet aláírása 
együttesen, pecsétje is a pályázati 
adatlapon. 

6. A támogató rendelkezésére álló 
forrás megnevezése: Civil szerve-
zetek támogatása.
Támogatási összkeret összege: 
4.000 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból 
elszámolható és el nem számol-
ható költségek köre: a támogatá-
si célhoz közvetlenül kapcsolódó 
költségek köre.
8. A támogatás jellege, formája: 
vissza nem térítendő, egyszeri tá-
mogatás.
A pályázati tevékenység megvaló-
sításának időtartama: 2017. janu-
ár 1 - 2017. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, el-
számolása: Gödöllő Város Ön-
kormányzata a „Támogatási meg-
állapodás” aláírását követően – a 
szerződésben foglaltak alapján –, a 
Pályázó bankszámlájára utalja a tá-
mogatás összegét. 
A Pályázó a támogatás összegét kö-
teles a pályázatban megjelölt célra 
fordítani, és a megvalósítást köve-
tően, de legkésőbb 2018. január 31-
ig az összeg felhasználásáról elszá-
molni, a jelen pályázati felhívásban 
szereplő szabályok szerint. 
Csak olyan számla (pénzügyi bi-
zonylat, pénzügyi dokumentum) 
fogadható be, amelyről kideríthető, 
hogy a pályázati cél megvalósításá-
hoz közvetlenül kapcsolódik. 
10. A pályázat benyújtásának 
határideje és módja (ettől eltérni 
nem lehet): 
2017. március 31. (péntek) 12 óra
A pályázatokat 1. példányban kell 
eljuttatni postai úton az alábbi 
címre (Polgármesteri Hivatal, Pol-

gármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7.) vagy személyesen 
a Polgármesteri Hivatal Polgármes-
teri Kabinet (Budapest Bank volt 
épülete 2100 Gödöllő, Szabadság 
tér 6.)
A pályázati adatlap 2017. március 
06-tól beszerezhető a Polgármeste-
ri Hivatal portáján (Budapest Bank 
volt épülete 2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 6.) vagy letölthető a városi 
honlapról (www.godollo.hu/hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hi-
ánypótlás lehetőségei és feltételei: 
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A 
követelményektől eltérően - akár 
formai, akár tartalmi hibákkal –  
összeállított pályázat - értékelés 
nélkül - elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának 
határideje, főbb szempontjai: 
2017. április 27. (csütörtök) 
Tevékenységi körök, Gödöllőn ak-
tív programokkal régóta működő 
civil szervezetek, aktív kapcsolat-
tartás a többi gödöllői és más civil 
szervezetekkel, nem lehet gazdasá-
gi és politikai tevékenységi köre a 
civil szervezetnek (kizáró ok).  
13. A pályázat eredményéről 
történő értesítés módja és határ-
ideje: e-mailben és/vagy levélben 
2017. május 02-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályá-
zattal kapcsolatban: személyesen 
a Polgármester Hivatal, Polgármes-
teri Kabinet (Budapest Bank volt 
épülete 2100 Gödöllő, Szabadság 
tér 6.), vagy e-mailben a kovacs.
reka@godollo.hu e-mail címen ke-
resztül, vagy a 06-70/886-8706-os 
telefonszámon.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL

Az 1997-ben a művész unokája által létrehozott Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány a névadó gaz-
dag szellemi és művészeti hagyatékának méltó megőrzése céljából támogatást nyújt a művészet bármely ágában 
tehetséges gödöllői fiataloknak, s elismerésben részesíti a gödöllői fiatalok művészeti oktatását kiemelkedő szín-
vonalon végző pedagógusokat.
Az alapítvány közhasznú, a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával is támogatható: 18677818-1-13
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány

MEGHÍVÓ – LAKOSSÁGI FÓRUM

Tisztelettel meghívom városunk lakóit a 

2017. MÁRCIUS 31-ÉN (PÉNTEKEN) 18 ÓRAKOR 

tartandó fórumra a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 
Központ földszinti nagytermébe.

Téma: 

A FŐTÉR BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

Minden érdeklődőt várunk!

Tisztelettel:

dr. Gémesi György polgármester sk. 
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INGATLAN

+ Gödöllőn minőségi garázs-összekötéses 
ikerház, 3szoba+ nappalis, 135nm hasznos, 
420nm-es privát telekkel eladó. I.ár: 35MFt 
TEL.:20/772-2429
+ Új építésű részen 4 szoba+ nappalis, gará-
zsos újszerű 139nm-es ikerház eladó 600nm-
es telken iár: 41,9m Ft. TEL.:20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 
30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár:9.9M 
Ft+áfa. TEL.:20/804-2102
+ Eladó 3szoba + nappalis, teljesen alá-
pincézett ház Gödöllőn irányár:26,9Mft 
TEL.:20/804-2102
+ Eladó 1.5szobás, 44nm-es, földszinti kon-
vektoros lakás központban Iár:12.8MFt. 
TEL.:20/804-2102
+ Gödöllő központjában IV. emeleti, 58m2-es, 
kétszobás lakás, jó állapotban sürgősen el-
adó! Irányár: 15,8Mft. TEL.:20/539-1988
+ Antalhegy lábánál 1263m2-es 20.5m utcaf-
ronttal rendelkező telek eladó! Iár:14.9MFt 
TEL.:20/539-1988
+ Újfenyvesben nappali+ 5szobás, ga-
rázsos ikerházfél eladó! Irányár:39,5Mft 
TEL.:20/539-1988

+ Gödöllő központjában nagyon jó állapotú, 
kétszobás magasföldszinti lakás eladó! Irá-
nyár:16,5Mft TEL.:20/539-1988
+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, össz-
közműves saroktelek ikerház építésére vo-
natkozó kész háztervvel eladó! Iár:9,8MFt. 
TEL.:20/772-2429
+ Szadán igényes környezetben, jó fekvé-
sű, 1600m2, gondozott, közműves építési 
telek 9,5M-ós irányáron sürgősen eladó! 
TEL.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! 
Tel.:20/804-2102 
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék 
Gödöllőn! TEL.:20/944-7025
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló ki-
adó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!) 
Tel.:20/944-7025 
+ Gödöllő nagyfenyvesi részén 54,14 nm-es, 
első emeleti tégla lakás két külön nyíló szo-
bával, hatlakásos társasházban eladó. Teljes 
körűen felújított. Iár: 15,9 MFt. 0630/347-
3565 
+ Kényelmes lakásra vagy irodára vágyik? 
Gödöllő szívében, első emeleti, 2 szobás, 
liftes, új, napfényes házban kínálom eladás-
ra lakásomat, alacsony rezsidíjjal. Tel: 06-
20/9437-482 
+ ÁRON ALUL ELADÓ az Irtványban 1.000 
nm-es területű szántó, ami jó fekvésű, köny-
nyen megközelíthető. Érd: 28/413-067 
+ Gödöllői kertes családi ház eladó 1100 nm-
es telken. Komfortos, 3 szobás. Hasznos la-
kóterület 92 nm+ 40 nm lakóépület félkész 
állapotban. Pince és garázs is van. Érdeklőd-
ni: 20/2210-199
+ DOMONYVÖLGY domb tetején 1800 nm-
es telek eladó. (Zártkert, de átminősítése 
folyamatban.) Villany az utcában, illetve nya-
raló házak is vannak. Irányár 4,5 M Ft. Érd: 
0630/262-3409 
+ Gödöllőn 57 nm-es, 2.emi lakás a központ-
ban eladó, illetve Kisorosziban egy nyaraló a 

golfpálya közelében. 70/397-2879. Harkány 
mellett családi ház eladó. 30/579-3920
+ Turán nyaralóövezetben 3 szintes 
(3x32nm), összkomfortos nyaraló 1100 nm-
en eladó. Iár: 7,6 MFt. Érd: 0630-659-7086 
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, nem közműves 
zárt kert. Villany az utcában. Iár: 2,5 MFt. Tel: 
061/252-4204 
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szem-
ben egy 100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 
2szintes, téglaépítésű lakás bramac cse-
réppel, egyéb helységekkel Gödöllő egyik 
legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási 
lehetőség. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen egy 
58nm-es, nappali + leválasztott 2félszobás, 
loggiás társasházi öröklakás felújított fürdő-
szobával. I.á.: 14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 
egy 1. emeleti, 2,5 szobás, loggiás társasházi 
öröklakás. I.á.: 16,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő Blahai részén egy földszint+-
tetőteres nappali+2szobás +40nm jelenleg 
szalonként működő, de önálló apartmanként 
is bevonató téglaépítésű, szigetelt, családi 
ház 714nm-es telken, erkéllyel, kertkapcso-
latos terasszal. I.á.: 31,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy 
téglaépítésű, 2szobás, loggiás, saját pince-
résszel rendelkező öröklakás, mely déli fek-
vésű, zöldövezeti parkrészre néz. I.á.: 15,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy 
nappali+ 5szobás, 2006-ban épült családi 
ház 500nm-es telken. Az ingatlanban padló-
fűtés van kialakítva, garázs elektromos kapu 
beszerelve. A tetőtéri szobából egy nagymé-
retű terasz van kialakítva. I.á.: 39,5 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a legszebb környezetében 
a Csemetekertben egy most épülő 4db, önál-
ló telekrésszel rendelkező, 2szintes, nappa-
li+ 4szobás, 2fürdőszobás 84nm-es családi 
ház kocsibeállási lehetőséggel, teljes értékű 
emelettel, terasszal, erkéllyel. A látványterve-
ket, alaprajzot meg lehet tekinteni telefonos 
megbeszélés alapján. I.á.: 35,9 mFt/db 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 180nm 
alapterületű, 4,5 szobás parasztház, teljesen 
új tetőszerkezettel, összközművel, 472nm-es 
telken. I.á.: 18,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 
110nm alapterületű, 2,5 szobás családi ház 
550nm-es telken. Az ingatlan összközmű-
ves, alatta 2x10nm-es pince található. I.á.: 
20mFt 0620-919-4870
+ Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház, mely-
ben a tetőtéri lakrész befejezetlen, beköl-
tözhető részben egy nagyméretű nappali, 
konyha, fürdőszoba, alatta teljes szuterén 
található. I.á.: 15 mFt 0620-919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Kiadók kedvező áron, egyéni mérőórákkal 
rendelkező, utcára nyíló üzlethelyiségek a 
Gödöllő, Szent János utcai Szolgáltatóház-
ban. Nagyságuk 28,5nm és 29nm, egyben 
vagy megosztva. 30/513- 6490
+ Gödöllő belvárosában 74 nm-es utcai üzlet-
helyiség kiadó. (900 Ft/nm). 06-30/580-3756 
+ Zsámbokon 27 éve működő tartozásmen-
tes Vas-Műszaki-Festék üzlet céggel, áruval, 
házzal, telekkel nyugdíj miatt eladó, esetleg 
gödöllői, belterületi ingatlanra cserélhető. 
Ár:26MFt. 06-70-333-0636 
+ Gödöllő, Szent István téren első emele-
ti, 2 szobás lakás eladó tulajdonostól. Érd: 
06/30-905-3284, 06/30-599-5558
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 
30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár:9.9M 
Ft+áfa. TEL.:20/804-2102

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló ki-
adó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!) 
Tel.:20/944-7025 

ÁLLÁS

+ Táblagéppel, okostelefonnal szabadidőben 
végezhető munkára keresek internetes (web-
shopos) értékesítőket és üzletkötő munka-
társakat. Részletek: Károlyi Péter 20/777-
1122, vagy hiperbiznisz@gmail.com 
+ Gödöllői belsőépítész cég megbízható, 
nem dohányzó ASZTALOS BESZERELŐT ke-
res műhely- és helyszíni munkára. Jelentkez-
ni önéletrajzzal a formart2003@gmail.com 
címen lehet. 
+ Gödöllői aroma üzembe keresünk 1és 2 
műszakos munkára folyadék és poraroma 
gyártókat. Előny: élelmiszer ipari vagy vegy-
ipari végzettség. Versenyképes fizetést+ ka-
fetériát biztosítunk. Fényképes önéletrajzo-
kat várunk: info@foodbase.hu 
+ Pest megyei SZAKÁPOLÓI szolgálat OKJ 
ápolói végzettségű munkatársakat keres Gö-
döllő és környékére. 06-20-459-1441 
+ Gödöllői cég ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁST 
keres Gödöllő és környéki munkavégzésre. 
Érd: 06-30/727-8662 
+ Gödöllői szarvasmarha telepre ÁLLATGON-
DOZÓ-TELEPI dolgozót keresünk. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal a karrier@omtrt.
hu e-mail címen. 

KÍNÁLATUNKBÓL: 

• Gödöllőn, a központ közelében N+ 5 szobás, 
földszintes, felújított cs. ház nagy telken el-
adó. Iá:35 mFt.
• Gödöllőn, a Kertvárosban 929 nm-es,26 m 
széles, összközműves építési telek eladó. 
Iá:15,3 mFt.
• Gödöllőn, a Csanakban 1981-ben épült, N+ 4 
szobás, 3 szintes ház 963 nm-es telken eladó. 
Iá.: 29,5 m Ft.
• Nagytarcsán, a Füzesligetben, nappali+4 
szobás kétszintes, új építésű ikerházfél eladó. 
Iá:35 mFt.
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+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három mű-
szakos munkarendbe betanított munkáso-
kat, illetve 1 fő takarítónőt. Tel: 70/365-5010 
+ KONYHAI KISEGÍTŐT, SZAKÁCSOT kere-
sünk felvételre, szadai étterembe. Érdeklőd-
ni: 0620/9430-746
+ Mosodai munkára keresünk éjszakás mű-
szakra dolgozókat gödöllői munkahelyre. 
Tel: 70/409-7651, 70/609-1102 
+ Pénzügyi, gazdasági ügyintéző kollégát ke-
resünk - Gödöllőről és közvetlen környékéről. 
Piacképes fizetés, ingyenes nyelvtanulási 
lehetőség, cafeteria. Elvárások: felhaszná-

ló szintű excel és word tudás. Jelentkezés: 
emailben motivációs levél és önéletrajz be-
küldésével: ili.godollo@gmail.com és info@
ili.hu
+ Nyugdíjas, 65 év fölötti hölgyet keresünk 
hosszútávra iskolás gyerek felügyeletére 
hétfőnként. Jelentkezés rövid önéletrajzzal: 
mayerm937@gmail.com
+ Fiatal női munkatársat keresek a Gödöllő, 
Palotakerti fagylaltozóba! Érdeklődni lehet: 
06-20-423-6335 
+ Gödöllői büfébe gyakorlattal rendelkező 
PULTOST keresünk. Érd: 0670/606-2773 

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, 
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordí-
tókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiro-
da, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com 
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kert-
gondozással, automata öntözőrendszerek 
kiépítésével, kerti támrendszerek és burkola-
tok kialakításával foglalkozik: www.kertsza-
bok.hu 20/571-3008 
+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, 
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fa-
kivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. 
Lelkiismeretes, alapos, megbízható mun-
ka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 
30/528-7777 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, 
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-
508-1380, 06-28-784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új 
csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési 
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új sze-
relése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, 

beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, 
konvektorok karbantartása felújítása, javítá-
sa. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
+ KERTÉSZ munkát vállalok. Mindent, ami 
egy kisebb-nagyobb kerttel kapcsolatos. Ke-
rítés és kerti bútor festést, hulladék elszállí-
tást is végzünk. Ingyenes aznapi felmérés! 
06/20-9777-888
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. Számítógép sze-
relés, rendszer és programtelepítés, vírus- 
irtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-
9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. 
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! 
Tel: 20/4-359-650 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. 
Tóth Tamás 06-70-502-5620 
+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi lemosó 
PERMETEZÉS, műtrágyázás, rotációs ka-
pálás. Fakivágás, bozótirtás, sövényvágás, 
ereszcsatorna tisztítás. Ágak, levelek, galy-
lyak elszállítása. 06/30-747-6090 
+ KÖLTÖZTETÉS, RAKTÁROZÁS csoma-
golással, bútorszereléssel, dobozolással 
4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! 
Kovács Péter 06-30-9546-504 
+ KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS Szak-
képzett kertész teljes körű kertépítést és a 
már meglévő kertek szakszerű karbantar-
tását vállalja. Elérhetőség: 06205516476 
Facebook: Bernáth Kert
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása 
Gödöllőn. További információ a www.the-
tagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 
20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. 
Minden, ami a költöztetéshez kell. Had-
nagy Árpád 20/311-7470 
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁR-
MIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOM-
TALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék 
tartályok csapok szifonok cseréje. Csa-
torna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-
5089 
+ LAKÁSSZERVIZ. Vízszerelés, ajtók, abla-
kok beállítása, zárszerelés, biztonsági zá-
rak felszerelése. Bútorszerelés és gyártás 
(konyha és gardrób). 06-70-201-1292 
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES 
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TE-
TŐJAVÍTÁST és fűnyírást! Tel: 06-70-361-
9679 

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőr-
keményedés, vastag benőtt gombás köröm 
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakod-
jon a feketén dolgozó házaló kontárok-
tól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 
20/532-7275 

OKTATÁS

+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általá-
nostól), emelt- és középszintű érettségire 

való felkészítést vállal gödöllői középiskolai 
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is! 
20/380-2268 (du., este hívható)
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+ Diplomás, tapasztalt pedagógus ANGOL 
nyelvből felkészít érettségire, nyelvvizsgára, 
állásinterjúra. Kezdőtől – haladóig, rugalmas 
időbeosztás. Általános iskolások korrepetá-
lása hatékony módszerekkel. 90 perc 3.000 
Ft kisgalamb57@gmail.com 20/3993-610.

ADÁS-VÉTEL

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRI-
SEKET, papírrégiségeket, magyar és külföl-
di bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 
28/412-230 
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmaga-
sabb áron bútorokat (romosat is), festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, 
szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket, 
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, 

bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle 
régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel hétvégén is. 30/308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díj-
talan kiszállással vásárol antik bútorokat, 
festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, 
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiá-
nyos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat 
és ékszereket, borostyánt, mindenféle régi-
séget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron 
vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-293-
1759, 70/942-0806, 20/465-1961 
+ Tolnai világlexikon 20 kötet (1.000 Ft/ kö-
tet), bográcsállványok, politúros 4 személyes 
asztal, hosszú bőrkabát (46 méret), 2db egy-
személyes heverő külön kárpitozott matrac-
cal eladó. 30/709-1097 

+ Használt gumikerekű talicskát vennék. 
30/6361-837
+ Gáztűzhely, zongora, pianínó, étkészlet, 
camping asztal székekkel, ágyneműk, NEO 
barokk szobabútor eladó. 20/341-4088 
+ Eladó egy alig használt, felnyitható, ágyne-
műtartós, 160 cm széles franciaágy 58.000 
Ft-ért. Ugyanitt matrac ágykerettel ingyen el-
vihető. Érd. du. 4 után: 0620-9319-521 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjármű-
höz szaküzletünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Te-
metővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu    

+ 1200 cm3-es FIAT PUNTO 2003-as évjáratú 
85.000 km-el jutányos áron eladó. Tel: 06-28-
423-229 

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi 
Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Vi-
rágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 
30/9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, 
Akác-Hárs-, Hárs-, Repceméz. 720ml-es csa-
varos tetejű befőttes üveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gö-
döllő, Lovas u.3. 28/417-913 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) 
pályázatot hirdet – intézeti vezető asszisztensi megbízással – 

ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSI munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama és formája: A munkakör határozatlan idejű, részmunkaidős – heti 30 óra – közalkalma-
zotti jogviszony formájában tölthető be.
A munkakörbe tartozó alapvető feladatok: az intézeti szakdolgozók napi munkájának szervezése és elle-
nőrzése; szakmai és munkajogi felügyelet; munkabeosztások elkészítése; szakrendelések higiénés rendjé-
nek ellenőrzése; szakdolgozók továbbképzési tervének elkészítése, a teljesülés nyomon követése.
A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. 
Illetmény és juttatások: Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelke-
zései az irányadóak. 
Pályázati feltételek: 
• szakirányú felsőfokú végzettség (diplomás ápolói oklevél) 
• legalább 3 éves szakmai gyakorlat, amiből legalább 1 év vezetői tapasztalat, 
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet, • orvosi alkalmasság igazolása.
Az elbírálásnál előnyt jelent az egészségügyi menedzseri végzettség és a járóbeteg ellátásban szer-
zett tapasztalat. A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önélet-
rajzzal együtt – nyújtandók be! 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Árpád igazgató nyújt, a 28/420-655 
-os telefonszámon.
Pályázat benyújtható: • Postai úton, a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére történő meg-
küldéssel. 
• Személyesen: Igazgatósági titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3. 1. emelet).

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet 

ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában tölt-
hető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézetet felkereső járóbetegek gyógyító-megelő-
ző ellátásában, az adminisztrációban, illetve a betegirányításban történő szakdolgozói 
közreműködés.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az 
irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. számú Szakrendelő.
Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi végzettség, 
• legalább 3 éves szakmai gyakorlat, melyből legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen 
(ambulancián) szerzett tapasztalat,
• érvényes működési kártya,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhaszná-
latban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a HID képesítés, a manuális szakmákhoz kap-
csolódó szakképesítés, illetve a gödöllői lakcím.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önélet-
rajzzal együtt – nyújtandók be.
Pályázatok benyújtása folyamatosan: legkésőbb 2017. március 31-ig. 
A munkakör a pályázat elbírálását követően május 1-től tölthető be. 
Pályázat benyújtható: postai úton vagy személyesen, zárt borítékban a fenti címre. 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. – Taggyűlési határozatok
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Beküldési határidő:
2017. március 28.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Murányi Melinda, Kossuth L. u. 41.,
Molnár Eszter, Tisza u. 18.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Csorba Mihály, Szent János u. 40.,
Bokor Tibor, Németh László u. 2.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kissné Szolnoki
Zita, Ambrus Z. köz 13.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Ko-
vács István, Isaszegi út 50., Kristóf
Kata, Komáromi u. 56.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Péter Eszter, Szabó Pál
u. 31., Derezsán Béláné, Komáromi
u. 22.


