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Kossuth-díjat kapott Oszvald Marika, városunk
díszpolgára, és a Hot Jazz Band tagjaként Fodor
László, a Chopin Zeneiskola tanára. (3. oldal)
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Magyar hetet rendeztek Forssában, finn testvérvárosunkban. Az eseményen többek között
Gémesi György is részt vett.
(4. oldal)

Ifj. Lázár Zoltán (17) nyerte a kaposvári díjugrató Mesterek Tornáját. Ezzel ő lett a rendezvény
(8. oldal)
történetének legfiatalabb győztese.

MÁRCIUS 15.: A HAZASZERETET LEGSZEBB JELKÉPE

TemaTikus nyiTány

„Magyarországnak újraépítkezés kell”
Méltóságteljesen, a hagyományainkat követve emlékeztek
a gödöllőiek az 1848. március 15-én kitört forradalomra.
Szombaton este a fáklyás felvonulással kezdődött a rendezvénysorozat; a főtéren vasárnap megtartott ünnepi műsorban Gémesi György polgármester mondott beszédet, majd a
Petőfi-szobornál k
oszorúzással folytatódott a program, amit
idén is nagy szabású lovas felvonulás zárt. Az ünnepi események részeként került sor a Gödöllő Városért Díjak átadására,
az elismerésben az idén prof.
dr. Körösvölgyi László és dr. Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi
Kastély volt igazgatói, Sivadó
János görög katolikus parókus
és a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő részesült.

dor Nemzeti dal című verse. Ezzel
vette kezdetét március 15-én az ünnepi megemlékezés, amelyen „Nem
féltelek, hazám” címmel ünnepi
mű- sor tisztelgett az 1848-49-es

Megnyílt a „A Művészetek Kertje –
Gödöllő, 2015”, az idei gödöllői kulturális tematikus év, aminek során a
„Zöld Gödöllő” kerül középpontba.

forradalom és szabadságharc hőseinek
emléke előtt.
A Turczi István
József Attila- és Prima Primissima-díjas
költő, író által készített
összeállításban Petőfi Sándor versei és írásai
mellett Arany János, József Attila
és Szabó Lőrinc versei hangzottak el
Németh
Kristóf
színművész, Schneider Zoltán Jászai
Mari-díjas színművész, valamint Nemes Levente
előadásában, a Gödöllő Táncegyüttes pedig a Szívek márciusa című
koreográfiát mutatta be.

A márciustól decemberig tartó sorozat, ami több mint ötven programot
fog össze és új elemeket is tartalmaz, a Gödöllői Városi Múzeum és
a GIM-ház közös kiállításával és a
Frédéric Chopin Zeneiskola művésztanárainak koncertjével vette kezdetét március 14-én.
A szombat délután a GIM-házban
megnyílt kiállítás Juhász Árpád, az
egykori gödöllői művésztelep méltatlanul keveset emlegetett tagja előtt
tiszteleg.

(folytatás a 2-3. oldalon)

(folytatás a 6.oldalon)

Fotó: Tatár Attila

Idén is több ezren gyűltek össze Gödöllő főterén, ahol a Gödöllői Városi Fúvószenekar játszott Ella Attila
vezényletével, majd Nemes Levente
előadásában hangzott fel Petőfi Sán-
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„Magyarországnak újraépítkezés kell””

Fotók: Tatár Attila

A március 15-ei ünnepségen Gémesi György polgármester osz- szótlanul elmegyü
yünk
ü a jelen idők történései mellett. Terrmészetotta meg gondolatait az ünneplőkk
kkel:
k
tesen lehet nem beszélni róla, lehet keresni és találni logikkusnak
„Köszöntöm Önöket nemzeti ünnepünk alkalmából! Köszönöm, tűnő magyarázatot mindenre, lehet elfordítani a fejünket, de attól
hogy eljöttek, hogy együ
yütt
ü emlékezzünk az 1848. március 15-ei még a tények tények maradnak. Tudom, sokan nem tehetikk, hogy
forradalomra. Arra a napra, ami talán a magyar történelem so- megszólalnak, mert van mit veszíteniük vagy egyszerűen félnek.
rán legszebb jelképe a szabadságért való bátor kiállásnak, a ha- Félnek, a retorziótól, féltik az állásukat, a családtagjaik álllását, a
zaszeretetnek. Arra a napra, amelyre emlékezve mindannyian ki- vállalkozásukat, megrendeléseiket, egzisztenciájukat. Ez azz érzés,
tűzzük a kokárdát és együtt ünnepelünk itt, Gödöllőn is politikai ami sokszor kettős beszédet is eredményezett ebben az orszzágban,
dultunk
hovatartozástól függetlenül, emlékezve azokra a forradalmárokra nem is olyan régen ismerős volt sokunknak. Ettől szabad
meg,
illetve
akartunk
megszabadulni
25
évv
v
v
el
ezelőtt.
Úgy
y tűnik,
és hősökre, akik szinte egy nap leforgása alatt átvették az ország
ez
a
megszabadulás
átmeneti
volt.
Pedig
aki
emlékszik,
és
s reméirányítását a hatalom idegen birtokl
klóitól.
l
167 év távlatából is szinte hihetetlennek tűnik, hogy sikerült! Sőt! Vér nélkül sikerült! A lem, sokunknak jó a memóriája, bizony 1988-89-ben is lehetett
forradalmárok bátorsága és a gyors történések meglepték, és meg- volna félni. Nem voltak még olyan kiszámíthatóak a következhátrálásra kényszerítették az osztrákokat. Mindnyájan ismerjük a mények, mint ahogyan 1848. március 15-én sem. De mindkét
következő hónapok történéseit, a sikereket és a kudarcokat egya- esetben voltak bátrak és még bátrabbak, akik nem féltekk kiállni
yükk
ükkel
k a nyilvánosság elé, hogy elmondják, hogy csak egy
ránt. A bátorság, az önfeláldozás és a hazaszeretet nagyszerű pél- véleményü
független,
szabad
Magyarország lehet a feltétele egy új allapokra
dáit ismerhetjük meg ebből az időszakból, melyről számos irodalhelyezett
demokratikus
építkezésnek. Hogy csak egy valód
di, értémi-művészeti alkotás is megemlékezik. És természetesen nekünk,
kalapú
politika
tehet
minket
hosszútávon
versenyképessé
é
. Hogy
utódoknak mindig jó érzés büszkeséggel és örömmel emlékezni.
a
piacgazdaságot
nem
kiiktató,
mégis
a
versenyben
önhibá
ájukkon
És felmerül a kérdés, hogy az emlékezésen túl, lehet-e megfogalkívül
lemaradókat
korrekt
formában
támogatni
tudó
szociális
pimazni mást is az ünnep kapcsán? Ahhoz, hogy méltóak lehessünk
acgazdaság
kiépítése
lehet
e
versenyképességnek
az
alapja.
Hogy
a
a 48-as hősök örökségére, azokra, akik életüket, egzisztenciájukat,
korrupció
felszámolása
nélkül
nem
lehet
versenyképes
gazdaságot
családjukat nem kímélték azért, hogy kivívják ennek a nemzetnek a szabadságát és függetlenségét, nem csak lehet, hanem meg kiépíteni. Hogy a jövő generáció helyzetbe hozásának feltétele egy
is kell fogalmazni az aktuális üzeneteket! Hiszen ma nem kell jól szervezett, az oktatásra és nevelésre koncentráló, a pedagóguszuronyokk
kkal
k szembe nézni, nem kell harcba szállni az idegen sok szakmai és nem adminisztratív felkészültségére támaszkodó
hadsereggel, de nem lehet elmenni szótlanul a közéletet teljesen közoktatási rendszer működtetése, ami nélkül nincs kilábalás a
átitató és átszövő folyamatok mellett. Az egyre mélyülő morális súlyos morális válságból és a nehéz gazdasági helyzetből. A folyaválság, az elképesztő méreteket öltő korrupció, a hatalom a rend- matos, széles körű társadalmi párbeszéd valós és érdemi szakmai
kkok
szerváltozás óta eddig soha nem látott centralizációja, a szakem- viták feltételeinek megteremtése elengedhetetlen! Hogy az akk
ri
és
nem
különben
a
mai
igen
bonyolult
és
változó
nemzetközi
berek politikai pártkatonákra való lecserélése, a politika létráján a
hatalom és a vagyon köré sereglett bűnözők megjelenése, a bró- porondon szövetségesek nélkül elképzelhetetlen fennmaradni az
yú
ú kemény gazdasági versenyben. És hogy ezek a szövetségek
kerbotrány során eltűnt száz milliárdok, a valódi felelősök meg- iszonyú
itt
keresendők,
a közelünkben! A folyamatos háborúzás valós és
nevezése nélkül csak egy része ezeknek a történéseknek. Mindevélt
ellenfelekk
kkel
k
nem segíti ezt az építkezést. Szabadságharc egy
mellett lassan működésképtelen az egészségügy, a közoktatás az
államosítás után többe kerül és lassan, de biztosan csúszik lefele, virtuális szabadságért eltereli a figyelmet a valós problémákról. A
ytatott heroiikus
az egyre nagyobb szociális feszültségeknek már a közbiztonságot hatalmon lévők berkein belüli, egymás ellen folyt
veszélyeztető következményei vannak, az önkormányzatok lassan küzdelem pedig legyengít mindenkit, elveszi az erőt és az enerrgiát
a tanácsrendszerhez hasonló helyzetbe kerülnek és külpolitikánk a tornyosuló nehézségek megoldása elől. Az ellenzék szánalmaasan
pedig soha nem látott mélyrepülésben van. Lassan nincs olyan eu- gyenge és sok esetben hiteltelen próbálkozásai pedig nem készterópai ország, amely komolyan szóba állna velünk, miközben olyan tik a hatalmon lévőket valós versenyre.

szövetségest is elvesztettünk, mint a lengyelek, akikk
kkel
k tradicioTisztelt Hölgyeim és Uraim!
nálisan jó kapcsolatot ápoltunk. A közmédiumok teljes politikai
Magyarországnak ma nem forradalomra, és még kevésbé szabbadfelügyelete pedig a 48-as 12 pontban megfogalmazott sajtószabadságharcra van szüksége. Magyarországnak egy mielőbbi újra építé
ságot tiporja sárba. És ne csodálkozzon senki, ha a gyermekeink
kezést kell megkezdenie Elkötelezett, hiteles politika mentén
n. A
nem Magyarországon képzelik, tervezik a jövőjüket, hiszen itthon
kérdés: Ráébrednek-e végre az illetékesek ennek szükségességgére,
nincs jövőképük.
illetve van-e, lesz-e ilyen régi, új, vagy régi-új, megújulni képes poTisztelt Hölgyeim és Uraim!
litikai erő? 1848. március 15-én nem féltek elkezdeni úgy, hoggy a
Tudom, ezek nagyon kemény szavak, de ki kell mondani, és én hiten, a szíven, a bátorságon és a lelkesedésen kívül nem sok min
minkimondom! Nem valami pártpolitikai szándékból, hanem a ha- denre lehetett számítani. És sikerült! Van-e, lesz-e ma ilyen szív,
zám sorsáért érzett felelősségem és aggodalmam okán. Nem le- bátorság és hit Magyarországon, vagy folyt
ytatódik
t
a szemlesütéses,
het március 15-ét igaz szívv
vvel
v és hittel úgy ünnepelni, hogy nem fejelfordítós napi érdekeink mentén kialakult megalkuvás? Minbeszélünk ezekről. Nem lehetünk méltóak az akk
kkoriak hősies denesetre a 1848-as Hősök hazaszeretete jó példát adhat mindanyáldozataira, ha miközben megemlékezünk nagyszerű tetteikről, nyiunknak. Mert a felelősség mindannyiunké!”
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Március 15: a hazaszeretet legszebb jelképe

Átadták a Gödöllő Városért Díjakat
(Folytatás az 1. oldalról)

Hagyományosan március 15-én délután a Művészetek Házában rendezték meg a „GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” Díj átadását, amivel azokat
jutalmazza Gödöllő város képviselő-testülete, akik munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás,
magas színvonalú tevékenységükkel
hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez. Az elismerésben az idén Prof. dr. Körösvölgyi László, dr. Révész T. Mihály,
a Gödöllői Királyi Kastély korábbi
vezetői, dr. Sivadó János görög katolikus parókus és a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő részesültek.
A díjak átadása előtt Gémesi György
polgármester osztotta meg a kitüntetettekkel kapcsolatos gondolatait a
közönséggel. Elöljáróban elmondta:
a képviselő-testület által most díjazottak feladatuk kiváló ellátása mellett személyiségükkel is hozzájárultak Gödöllő fejlődéséhez.
Az elismerést megköszönve Körösvölgyi László Vörösmarty Mihályt
idézte: – „Fáradj, s ne irtózz, hogy
csekély leszen/ Müved hazánk nagy
építményiben;/ Morzsát vigyünk
csak, s töltsünk hézagot,/ Sok morzsa dombbá, domb heggyé leszen,/
Naggyá, magassá, mint a Tátrabérc.”
Örülök, hogy egy kis morzsát sikerült az életemben összeszednem –
tette hozzá.
– Jó gödöllőinek lenni, ahol újraszülettem – mondta a díj átvétele
után Révész T. Mihály. – Ennek a
közösségnek, önálló, saját, csak rá
jellemző szellemisége van: ez pedig
a szeretet, a szolidaritás és az együvé tartozás szellemisége. Még van
néhány évtizedünk így, együtt. Kívánok hozzá maguknak sok boldogságot és köszönöm hogy szerettek és
szerethetem önöket.
– Amikor megtudtam, hogy felterjesztettek a díjra, feltettem magamban a kérdést, miért? Az embernek
feladatai vannak, azokat kell tisztességesen elvégezni, ez a mi kötelességünk, én ehhez szoktam hozzá
– mondta Sivadó János. – Amikor
idehelyeztek, megpróbáltam odatenni azt, ami rajtam múlt gyülekezetünk
érdekében. A gyöngy homokszemek
köré épül. A mi homokszemünk a
templom igénye volt, ezt sikerült
felépítenünk. A városi elismerés azt
mutatja, hogy hajlékunk a település
számára is érték.
– A város mellett a Művészetek Háza
dolgozóinak is sokat köszönünk –
szólt Zombor Levente, a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő vezetője. Elmondta, hogy a fővárosban is kevés
olyan pezsgő életű intézmény van,
mint itt, Gödöllőn. A családtagoknak
is háláját fejezte ki azért, hogy „szabadon talambázhatnak”.
Prof. Dr. Körösvölgyi László 19992005-ig volt a Gödöllői Királyi
Kastély Kht. ügyvezető igazgatója.
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Az 1990-es évek közepétől Gödöllő
város tanácsadója. Széleskörű tapasztalatai segítségével gazdaságfejlesztési, idegenforgalmi és vagyongazdálkodási témakörökben segítette
Gödöllő fejlődését.
Közreműködött a „Tegyük a térképre
Gödöllőt!” című tanulmány elkészí-

a Kastély Lovardájának, hanem a
Rudolf- és Gizella szárnyainak felújítása is.
Dr. Sivadó János görög katolikus parókust 1989. augusztus 20-án szentelték pappá, Máriapócson. Segédlelkészként, majd parókusként szolgált

rend kérésére a Gróf Teleki Pál téri
miséző helyen tartotta. Hitoktatást
vállalt a Református Líceumban és
a Szent Imre Katolikus Általános
Iskolában. Az iskolai hitoktatás mellett sokat foglalkozott a gyerekekkel,
családos és kiscsoportos összejöveteleken sikeresen gyarapította a
közösséget. Azon fáradozott, hogy
templom épüljön a görög katolikus
hívek számára. Ebben nagy segítséget jelentett, hogy a célra Gödöl-

DR. SIVADÓ JÁNOS, DR. RÉVÉSZ T. MIHÁLY, PROF. DR. KÖRÖSVÖLGYI LÁSZLÓ ÉS A TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES
tésében. Nagy szerepet játszott az aichach-i testvérvárosi kapcsolat kialakításában. 1999-től a Királyi Kastély
ügyvezető igazgatója, nevéhez kötődik a Barokk Színház, a Királydombi
pavilon, és a Lipót szárny felújítása.
Kiemelendő sikere, hogy a kastélyt
bekapcsolta a hazai és a nemzetközi kulturális életbe. Nevéhez fűződik
a Hárfa Fesztivál, a Liszt Fesztivál
beindítása és nagy szerepet játszott
a Sisi út életre hívásában is, amely
a nemzetközi piacon is markánsan
jelenítette meg a kastélyt. A korábbi
ad-hoc jelegű rendezvényeknek keretet és irányvonalat adott, melyben
a legfőbb kritérium mindig a minőség volt. Igazgatósága alatt a kastély
látogatóinak száma éves szinten elérte a 200 ezer főt. Nyugdíjba vonulása
után tanácsaival még évekig segítette
a város gazdasági fejlesztését.
Dr. Révész T. Mihályt, a Gödöllői
Királyi Kastély volt igazgatóját, magyar jog történészt, címzetes egyetemi tanárt, az Országos Rádió és
Televízió Testület első elnökét 2005ben választották meg a Gödöllői Királyi Kastély igazgatójának. Beiktatásakor az építkezés és gazdagítás
programját fogalmazta meg, aminek
elemei között szerepelt a vonzerő
erősítése, a lokális, a regionális és
az országos kisugárzás fokozása. A
kínálat bővítése, gazdagítása terén
a sikeres állandó kiállítások mellett
2-3 jelentékeny időszaki kiállítás
megszervezését valósította meg. Tevékenyen részt vett továbbá a kastély
tudományos kisugárzása erősítésében, konferenciák, szimpóziumok
szervezésében, valamint a paletta
gazdagításában a kastély művészeti-kulturális kínálatában, például a
Barokk Színház életre keltésével.
Erőteljesebben épített a gödöllői művészeti és kulturális hagyományokra.
Együttműködést alakított ki az európai kastélymúzeumokkal, a hazai
színházakkal és operai társulatokkal,
a Magyar Tudományos Akadémiával, a nemzetközi tudományos szervezetekkel, és a Szent István Egyetemmel. Nevéhez fűződik nemcsak

több településen. 2001. szeptember
1-jével dr. Keresztes Szilárd püspök megalapította a gödöllői gö-

lő városa építési telket ajánlott fel.
Hosszas tervezői munka eredményeként 2011 őszén kezdődött el a temp-

A SIVADÓ TESTVÉREK EGYÜTTESE
rög katolikus szervezőlelkészséget,
melynek kezdetektől ő a parókusa.
Gödöllőn a liturgiákat először a blahai kápolnában, majd a Kapucinus

lom kivitelezése. A templomot 2014.
szeptember 13-án Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök szentelte
fel. Sivadó János családjával aktívan

részt vesz a város kulturális életében
is, felesége és nyolc gyermeke zenei
képzettségét kamatoztatva számos
alkalommal lépnek fel városi és egyházi rendezvényeken.
A Talamba Ütőegyüttes Gödöllő 1999-ben alakult azzal a céllal,
hogy az ütőhangszerek segítségével
megismertesse és megszerettesse a
komoly- és könnyűzenét a nagyközönséggel. Fontos számukra, hogy
sok saját szerzeményt játszanak,
amelyek különböző népek zenéjét
idézik, a magyar népdaloktól kezdve
a Balkán dallamain át az afrikai ritmusokig de nem hiányoznak repertoárjukból a dzsessz klasszikusai, a
komolyzenei átiratok (crossover) és
a kortárs darabok sem. Fontos számukra az utánpótlás nevelés is, ezért
oktatást és tartanak, és nyári tábort
szerveznek gyerekeknek.
Több nagysikerű produkciót is létrehoztak, mint például a gyerekeknek
szóló Gombóc Artúr, vagy a minden
korosztályt lenyűgöző Orient című
zenés színház. A zenekar tagjai:
Grünvald László, Szitha Miklós, V.
Nagy Tamás, Zombor Levente Artisjus-díjas ütőhangszeres művészek.
Tevékenységüket eddig több hazai és
nemzetközi díjjal ismerték el, s olyan
kiváló művészekkel léptek színpadra, mint Horgas Eszter, Varnus Xavér, Rhoda Scott, Jacques Loussier és az orosz Terem Quartet. Az
együttes Gödöllő városának kulturális életében meghatározó szerepet
tölt be, országszerte és külföldön is
erősítik Gödöllő jó hírnevét.
A rendezvényen közreműködött Lukács Lilla Réka, a Frédéric Chopin
AMI növendéke, a kitüntetetteket
a Sivadó testvérek, Horgas Eszter
és Cseke Gábor, Csányi István és
Neumann Balázs, B. Nagy Tünde,
Szekeres Tamás, Orosz Róbert és
Kovács Balázs műsora is köszöntötte.
lt

Állami kitüntetések gödöllőieknek
A nemzeti ünnep alkalmából
több állami kitüntetést is átadtak. Az elismerésben részesültek között idén is több
gödöllői díjazottat köszönthettünk.
Kossuth-díjban részesült a
magyar operett ikonikus alakjaként nyújtott emlékezetes, a
műfajt éltető alakításai, valaOSZVALD MARIKA
mint páratlanul sikeres művészi munkája elismeréseként
Oszvald Marika Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,városunk díszpolgára.
A Kossuth-díjban megosztva részesült páratlanul sikeres, külföldön is nagyra értékelt, a tradicionális jazz autentikus megszólaltatására épülő előadóművészi
tevékenysége, valamint a magyar könnyűzenei örökség ápolását szolgáló, értékőrző művészi munkája elismeréseként a Hot Jazz Band zenekar, köztük Fodor
László, a gödöllői Chopin zeneiskola tanára.
Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült Koltay Gábor Balázs
Béla-díjas filmrendező, a Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriumának tagja.

FODOR LÁSZLÓ

A színházművészet területén kifejtett több éves eredményes munkája elismeréséül Jászai Mari-díjat kapott Fekete Péternek,
a Jókai Színház és a Szarvasi Vízi Színház igazgatója, az Orient című zenés produkció rendezője.
Széchenyi-díjban részesült a reprodukciós biológia területén végzett, kiemelkedő jelentőségű elméleti és klinikai munkája,
valamint kimagasló oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként – az Akadémia jelölésére – dr. Solti László,
a Szent István Egyetem korábbi rektora.
A Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Hornok László, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növényvédelmi Intézet egyetemi tanára.
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Barótfi István, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Környezetipari Rendszerek Intézet tanszékvezető egyetemi tanára és dr. Fehér Károly, a Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs igazgatója, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára.
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Gödöllő-Forssa 25

Finnországban is ünnep március 15.
A magyar forradalom és szabadságharcot Finnországban is számontartják:
ilyenkor minden évben magyar hetet rendeznek nyelvrokonainknál. Idén a
magyar nagykövetség szervezésében testvérvárosunk, Forssa adott helyet az
egy hetes kulturális eseménynek. A városi moziban többek között bemutatták
a Fehér Isten című filmet, aminek Mundruczó Kornél rendező és Halász Árpád állat-koordinátor révén gödöllői vonatkozása is van. A városi múzeumban
Orosz István grafikus munkáját tekinthették meg az érdeklődők. A magyar
hetek csak a nyitánya volt annak a programsorozatnak, ami idén folytatódni
fog Gödöllő és Forssa között; mindez annak köszönhető, hogy 25 évvel ezelőtt köttetett testvérvárosi szerződés a két város között. Sami Sulkko, Forssa
polgármestere és Gémesi György megállapodtak abban, hogy lehetőségeikhez mérten mindkét településen bemutatkoznak testvérvárosaink kulturális
csoportjai.

A kulturális tematikus hét keretében a magyar gazdasággal is megismerkedhettek finn befektetők. Gémesi György polgármester Gödöllő lehetőségeit
mutatta be a gazdasági konferencián.

Sami Sulkko, Forssa polgármestere,
Forrai Kristóf nagykövet és Gémesi György

színes proGramok a petőFi héten

A Petőfi Sándor Általános Iskola az idén is nagyszabású programsorozattal tisztelgett névadója előtt. A már
hagyományos Petőfi hetet március 9-től 13-ig rendezték meg.
A Petőfi hetet a Járási rajz- és fotókiállítás nyitotta meg, az erre beérkezett alkotásokat a Művészetek Házában állították ki. A programok részeként rendezték meg a Városi vers- és prózamondó versenyt, valamint
a járási öko versenyt is. A sok fiatalt megmozgató vetélkedők mellett az intézmény diákjai megemlékeztek
1848. március 15. évfordulójáról is. Az iskolai ünnepség részeként adták át a Petőfi-díjakat, amely megtiszteltetés ebben az évben Major Jenőné nyugalmazott tanítónőt és Tóth Tibor önkormányzati képviselőt,
Gödöllő város volt alpolgármesterét érte. A díjakat Gubáné Csánki Ágnes igazgatónő adta át.

Blahán már tisztul a környezet
1

Több, mint húsz zsák szemetet szedtek össze a blahai lakók március 7-én
a Diófa utca strand melletti területéről
első idei akciójuk során. Mivel az itt
lakókat rendkívül zavarta az ismeretlenek által a területre hordott illegális

3

2

hulladék, a Blaháért Társasághoz fordultak segítségért, majd közösen tették
rendbe a területet.
A félnapos munka eredményeként
több mint húsz zsák telt meg szeméttel,
amit a VÜSZI munkatársai elszállítot-

tak a helyszínről. A Blaháért Társaság
évek óta nagy hangsúlyt helyez a városrész rendben tartására, az illegális
szemétlerakás felszámolására, munkájuk eredményeként egyre többen fordítanak a korábbinál nagyobb gondot
a városrész közterületeinek rendben
tartására.
jk

Jézus levelei
A kereszténység története a Bibliában
címmel Dr. Tonhaizer Tibor filozófus és történész professzor elkalauzol bennünket Törökország hét
olyan városába, melyekben egy-egy
keresztény gyülekezet élt. Jézus
megjelent János apostolnak, és rajta
keresztül küldött leveleket e gyülekezeteknek, melyek bemutatják a
keresztény egyház lelki életének jellegzetességeit az apostol korától az
utolsó ítéletig.
Az előadások címe:
1. A Biblia és a történelem; 2. Efézus
– Az apostoli egyház; 3. Szmirna –
Az üldözött egyház; 4. Pergámum –

Az egyház és a hatalom szövetsége;
5. Tiatira – Az uralkodó egyház; 6.
Szárdisz – A megreformált egyház;
7. Filadelfia – Az egyház, mint szeretetközösség; 8. Laodicea – A megítélt egyház.
HELYSZÍN:
Művészetek Háza Gödöllő
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
IDŐPONTOK:
Március 19., 26.
Április 2., 9., 16., 23.
Csütörtökönként 18 órakor
A belépés díjtalan!
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Nemcsak love story!
Holdvilágos éjszakán miről
álmodik a lány? Tudjuk a választ: a fehér lovon érkező királyfiról. Legalábbis bizonyos
életkorig. Azután a trónörököst felváltják a film vagy a
rocksztárok. De mi a helyzet a
tudósokkal?
Azt hiszem, nem sok esetben szerepelnek a listán, mert azok a fiúk, akikből
tudósok lesznek, általában különcök,
sok esetben zárkózottak… vagy legalábbis sokan ezt hiszik.
Milyen lehet az élet egy tudós oldalán?
Nos, ha belegondolunk, lehet, hogy érdekes, izgalmas, hiszen sokfelé utazik
– bízzunk benne, hogy ilyenkor magával viszi a feleségét is – és egy híres
tudós sokat is keres – gondoljuk mi.
És mi van akkor, ha a mi tudósunk
olyan okos, hogy a világ legokosabb
emberének tartják? No, ez tényleg jól
hangzik.
De mi a helyzet, ha fiatal tudósunknak
nincs pénze, és hiába zseni, mindöszsze két évet jósolnak neki az orvosok,
miközben a teste fokozatosan cserben
hagyja az őt sújtó motoros neuron-be-

tegség miatt? Ezzel a helyzettel találta
magát szemben Jane Wilde, akit későbbi Jane Hawkingként ismert meg
a világ, miután megírta Stephen Hawkinggal töltött éveinek történetét.
A neves tudós első felesége lenyűgöző
memoárjában mesél rendkívüli házasságukról, a mindennapok küzdelmeiről, a tudományos életben megvívott
csatákról, a nagy felfedezésekről és az
élet-halál harcokról.
Divatos kérdés ma: Ön bevállalná? Jane
Hawking bevállalta, mert úgy gondolta, a szerelem mindent legyőz, vagy ha

CsAk egy konCertnek indult…

Ismét száguld a luxusvonat!
Amikor a múlt év elején Zombor Levente, a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő vezetője először beszélt lapunknak
a jubileumi koncertsorozat negyedik,
záró rendezvényéről, csak annyit
árult el, valami különleges show-szerű műsort szeretnének. Az előadás
ennél sokkal több lett: a Talamba, a
Cimbaliband, a Fricska Táncegyüttes
és a Békéscsabai Jókai Színház kooprodukciójaként bemutatott „Orient”
bombaként robbant, s egyaránt kivívta a közönség, a szakma, a sajtó és a
diplomácia élet képviselőinek elismerését.
– Számítottak ekkora sikerre? –
kérdeztük Zombor Leventét annak
apropóján, hogy március 25-26-27-én
ismét láthatja a gödöllői közönség az
előadást.
– Számunkra is meglepő volt a fogadtatás, de már a próbák alatt éreztük,

hogy itt valami egészen különleges
dolog készül, sokkal több annál, amit
eredetileg elképzeltünk. Az utolsó két
hétben rengeteget formáltunk a produkción, miután a valóságban is megláttuk a díszleteket, s mindazt, amit
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Fekete Péter rendező megálmodott.
Ahogy bennünket, úgy a Cimbalibandet és a Fricskát is rendkívüli módon
inspirált.
– Mennyit változott az előadás az

eredeti elképzelésekhez képest?
– Rengeteget, hiszen mi egy koncertet képzeltünk el, amibe mindenki
belevitte az elképzeléseit, a kulturális
tematikus évhez is kötődő üzeneteit.
Amikor Fekete Péternek elmeséltem
az elképzelésünket, az ő ötlete volt,
hogy csináljunk egy nagyobb szabású
produkciót. Ez volt
a fordulópont. Azzal,
hogy ő kézbe vette ezt
az egészet,
hatalmas
terhet vett
le a vállunkról, hiszen
így mindenki teljes egészében a saját feladatára
koncentrálhatott! Ennek is köszönhető, hogy mind a három gödöllői
művészeti csoport a legtöbbet hozta
ki magából, de nem szabad megfeledkezni a Békéscsabai Jókai Színház

mégsem, akkor – ha rövid időre is – de
boldoggá teszi azt az embert, akit szeret, és akire rendkívül sok szenvedést
mért a sors. Lehet, hogy ennek a szerelemnek, kettejük elszántságának, és
Jane kitartásának, áldozatos munkájának is része volt abban, hogy Hawking
professzor – aki alig volt több, mint 20
éves, amikor betegségét diagnosztizálták – ma már 73 éves.
Két különleges ember mindent legyőző
küzdelmét követheti nyomon az olvasó
ebben a különleges történetben, amelyben a boldogság rengeteg fájdalommal,
a hírnév és a siker problémák özönével,
a mindennapok anyagi gondokkal járnak. Mindezek mellett pedig bepillanthatunk a fizika, a kozmológia titkaiba,
megismerkedhetünk a fekete lyukakról
és az ősrobbanásról vallott nézetekkel.
A könyvből készült „A mindenség elmélete” című filmet öt kategóriában
jelölték Oscar-díjra. Az elismerést végül a Stepen Hawkingot megformáló
Eddie Redmayne vehette át, mint a
legjobb férfi főszereplő.
Ahogyan a Hawkingék nem mindennapi emberek, épp úgy nem mindennapi
a történetük sem. Az olvasó egy olyan
könyvet vesz kézbe, ami meghatározó
lesz az életében.
(Jane Hawking: Utazás a végtelenbe)
nyf
kiváló művészeinek rendkívül hiteles
alakításairól sem.
Valamennyi az előadásról megjelent
írás kiemelte a Fricska Táncegyüttes
teljesítményét.
– Ez a produkció más volt, mint
amit eddig láttunk önöktől. Hogy
birkóztak meg a feladattal? – kérdeztük Moussa Ahmedtől, a Fricska
vezetőjétől.
– Ez sokkal
több, mint tánc;
bár próbálunk
itt is a néptáncnál
maradni,
szituációkat kell
bemutatni, szerepeket előadni.
Nem volt egyszerű a dolgunk, mivel Fekete Péter
az előadás során nagy hangsúlyt fektetett ránk. Ez számunkra dicsőség,
de nagy felelősség is. Péter azonban
kiválóan irányított minket és olyan
szellemi közeget teremtett, amiben
nagyon jó dolgozni.
Az Orientet egyre több helyen láthatja a közönség, hiszen Gödöllőn
négy, Békéscsabán pedig több mint
húsz előadás lesz, készül a budapesti
bemutató is, valamint ez a produkció
lesz hazánk legrangosabb színházi seregszemléje, a POSZT záró rendezvéjk
nye is.
Rangos elismerésben részesült
a napokban Moussa Ahmed, a
Fricska Tá ncegyüttes és a Gödöllő Táncegyüttes művészeti
vezetője. Az Orientben is kiemelkedő teljesítményt nyújtó
fiatal előadó egy évre elnyerte a
Magyar Táncművészek Szövetsége Fülöp Viktor táncművészeti
ösztöndíját. Az elismerést minden évben a különböző stílusok
fiatal táncművészeknek ítéli oda
a szakma.

ELMARAD A WIENERKLASSIK ORCHESTER KONCERT
A Gödöllői Királyi Kastély tájékoztatása szerint a 2015. április 4-re tervezett Wienerklassik Orchester
koncertje sajnálatos módon elmarad. A kastélyban megváltott jegyek a pénztárban visszaválthatók.
A kastély az érdeklődők megértését köszöni.

Mindenkit várnAk egy jó kis zsongásrA

Dráma lesz a főterén
A Magyar Drámapedagógiai
Társaság „Dráma van! – Tavaszi
zsongás – A dramatikus nevelés
hete” címmel 2015. március 2027. között országos programsorozatot szervez, melynek nyitóeseményeként március 20-án
15 órakor egy országos flashmob
szerveződik, amihez Gödöllő főterén is lehet csatlakozni.
Városunkban a Garabonciás Színtársulat fogja össze az eseményt,
melynek témája a „Tavaszi zsongás”, ehhez invitálnak mindenkit,
aki kedvet érez egy nagy közös játékra, felszabadult együttlétre.
A programsorozat célja, hogy népszerűsítse a drámapedagógia módszereit és felhívja a figyelmet az
ezen a téren tevékenykedő szakem-

berekre, csoportokra. Szeretnék elérni, hogy az ország lehető legtöbb
pontján ugyan abban az időben sok
drámatanár, művészeti csoport és
drámás képzésben részesülő fiatal,
gyermek, diák és felnőtt színjátszó
csináljon valamit a dramatikus nevelés jegyében!
A flashmob során nem csupán
közös játékra kerül sor, hanem a
Gyermekszínházi Világnap alkalmából megszólaló jelentős nemzetközi alkotó üzenetének felolvasására, valamint lufik felengedésére
is. Ez utóbbiak a drámajáték világában szárnyaló embert és a képzeletet szimbolizálják. A lufikra a
gyülekezéskor üzeneteket írhatnak
a résztvevők.
A Garabonciás Színtársulat minden
érdeklődőt szeretettel vár!

6 Gödöllői SzolGálat

2015. márciuS 17.

Város-Kép

Kiállítással és Koncerttel Kezdődött a Kulturális tematiKus év

Megnyitotta kapuit a Művészetek Kertje
y
A rendezvényen Gémesi György
polgármester, Katona Szabó Er-zsébet, a Gödöllői Új Művészett
Közalapítvány kuratóriumának el-nöke, és Kerényiné B. Eszter, a
Gödöllői Városi Múzeum igazgató-ja mondott köszöntőt.
Mindhárman kiemelték, hogy azz
egykori szecessziós művésztelepp
ma is hatalmas kisugárzással bír, s
összekapcsol bennünket határon in-nen és túl, aminek kiváló példája a
most megnyílt tárlat.
A kiállítást Ninkov Kovacsev
Olga, a Szabadkai Városi Múzeum
művészettörténésze nyitotta meg, aki
úgy fogalmazott,,
Juhász
Árpádd
életműve két or-szág művészetii
szakembereinekk
a szívügye, s örö-mét fejezte ki,,
hogy születésénekk
150., és halálánakk
100. évfordulójáraa
lehetőséget adottt
nem csak egy ki-állítás, hanem a monográfia megjelentetésére is.
Beszédében ismertette Juhász
Árpád életútját, szólt néprajzi gyűjtőútjainak jelentőségéről, a gödöllői
évekről, valamint hazai és külhoni kiállításairól. Egyben méltatta az Őriné

Fotók: Reményi Krisztián

(folytatás az 1. oldalról))

Nagy Cecília, a Gödöllői Városi Múzeum művészettörténésze által készített monográfiát, ami az újvidéki Fórum Kiadó gondozásában jelent meg,

s aminek bemutatóját összekötötték
az emlékkiállítás megnyitójával.
A magyar és szerb nyelven megjelenő kiadvány számtalan újdonsággal
szolgál az olvasóknak. Juhász Árpád
életrajza mellett bemutatja alkotásait,
részletes műtárgylistát és száz képet
t
tartalmaz
a Gödöll Városi Múzeum,
lői
a Szabadkai Városi
M
Múzeum,
a Zombor Városi Múzeum,
ri
a Magyar Nemzeti
G
Galéria
és a Néprajzi
M
Múzeum
gyűjtemén
nyéből,
valamint mag
gángyűjteményekből.
A megjelenést még
kkülönlegesebbé teszi,

hogy ezzel indul újra a Fórum
Kiadó művészeti
monográfiák sorozata, amit az
1970-es évektől
a 90-es évekig
jelentettek meg.
Virág Gábor, a
Fórum
Kiadó
igazgatója, aki
személyesen vett
részt a gödöllői
bemutatón kijelentette, az, hogy a sorozat egy olyan alkotóval indul útra,
akit több város is magáénak vall, azt
bizonyítja, van értelme a közös, határokon átívelő gondolkodásnak, munkának.
A kiállításon a Gödöllői Városi Múzeum és a Néprajzi Múzeum
anyagából, valamint magángyűjteményekből származó művet láthatnak az érdeklődők. A Juhász Árpád
életművében kiemelt helyet elfoglaló
mezőkövesdi alkotásokból is bemutatásra kerül jó néhány, így például
75 mezőkövesdi fafigura, valamint
olyan festmények, amiket kifejezetten erre az alkalomra restauráltatott
a Néprajzi Múzeum. De láthatóak a
gödöllői tájakat megörökítő képek
is, több az Erzsébet-parkot, Máriabesnyőt, a szentjakabi tavat bemutató
ábrázolás.
A tárlatot május 18-ig tekinthetik
meg az érdeklődők.
*
A kulturális tematikus év megnyitójának második részére a kastély
lovardájában került sor, ahol a zeneiskola művésztanárai a tavasz és a természet ihlette muzsikával köszöntötték az idei programsorozatot.
A rendezvényen Gémesi György
polgármester foglalta össze a tematikus évhez kapcsolódó gondolatait,
melyben elmondta, amikor öt évvel

TÉTÉNY
NYI
YI ÉVA:
Város(k)arcok

MEGHÍVÓ
Március 27-én, pénteken, 17 órakor
Tétényi Éva rajzaiból nyílik kiállítás
a gödöllői polgármesteri hivatal
I. emeleti folyosógalériájában.
Építészmérnökként számos műemlékfelújítást, lakóházat és középületet tervezett, neve azonban
Esztergom (független) polgármestereként vált ismertté. Most alkotó művészként mutatkozik be, s
„város-portréit” ismerheti meg a nagyközönség.

ezelőtt először építették fel egy téma
köré a kulturális eseményeket, nem
mindenki hitt az elképzelés sikerében.
Az elmúlt évek tapasztalatai azonban
bebizonyították, hogy az ötlet jó volt,
hiszen a művészeti csoportok, kulturális intézmények elképzeléseinek
összehangolásával fantasztikus ered-

mények, magas színvonalú, teltházas
programok születtek. Idén több mint
ötven eseményre kerül sor a „Művészetek kerte” tematikus év keretében,
aminek új eleme lesz a GödöllŐsz
Fesztivál, ami a szeptemberben és októberben még tovább színesíti a kulturális kínálatot.
Gémesi György úgy fogalmazott:
Mindennapjainkban a kultúra az, ami

kapaszkodót adhat a nehézségek során.
A polgármester beszédét követően
többek között Csajkovszkij, Händel,
Paganini és Mosoni zenéjét hallhatta
a közönség a Gödöllő Consort (Buka
Enikő, Fodor László, Kósáné Szabó Beáta, T. Pataki Anikó), Sz. dr.
Czitrovszky Ilona (zongora), Balogh Ágnes, Lázár Attila, Ferenczy
Beáta, Kurunczy-Illésy Orsolya,
Soós Gabriella, a Csörgődió trió

(Benedek Krisztina, Albertné Joób
Emese, Pertis Szabolcs) a Castello
fúvósötös (Kurunczi-Illés Orsolya,
Buka Enikő, Fodor László, Lázár
Attila, Bíró Attila), Juniki Spartakus, Dezső Piroska, Béres Ágota,
Klacsmann Nóra, T. Pataky Anikó
és Zomborné Virágh Eszter előadásában.
(k.j.)
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Figyelem! A kutyák számára ezek veszélyesek lehetnek
Az ember által használt gyógyszerek több háziállatot betegítettek meg
az Egyesült Államokban tavaly, mint
bármely más mérgező anyag. Az esetek többsége a gazdák figyelmetlenségéből és gondatlanságából ered, ezért
a nagyobb odafigyelés érdekében az
állatokkal való kegyetlen bánásmód
megelőzéséért küzdő szervezet, az
ASPCA minden évben tízes listát készít a háziállatokra legmérgezőbb hatással bíró anyagokról.
A rangsor első helyére az utóbbi két
évhez hasonlóan idén is az emberi
gyógyszerek kerültek, és csak utánuk
következnek a különböző háztartási
mérgek, majd az ártalmatlannak tűnő
csokoládék és növények.
A lista élén a recept nélkül kapható
ibuprofen és acetaminofen hatóanyagú
készítmények, az antidepresszánsok és
a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar
kezelésére felírt gyógyszerek állnak.
Tavaly mintegy 168 ezer hívás futott
be ASPCA-hoz, és az esetek negyedében emberi gyógyszer által okozott
mérgezés miatt telefonáltak.
Az ASCPA listáján szereplő továb-

és kültéri mérgek (mint a fagyálló vagy
a műtrágya) mind-mind komoly veszélyforrások lehetnek.

évben fedezték fel, hogy
a szőlő, illetve a mazsola is fenyegetést jelent a
kutyák számára. Egyelőre nem tudni, hogy mi
az oka, de már harminc
dekagramm szőlő is komoly mérgezést okozhat
egy kutyánál.
Az alkoholtól – elsősorban a krémes alapú
italoktól, köztük a tojáslikőrtől – az
állatok nagyon gyorsan le tudnak részegedni”, nem is akárhogy. Ilyenkor
imbolyognak és hánynak. Ha a váladékot véletlenül a tüdejükbe szívják,
eszméletüket veszthetik.
A keményítőt tartalmazó kenyerek is a kutyák étrendjének tilalmi
listáján szerepelnek. Maga a tészta azért kel meg, mert gáz képződik benne, és emellett alkohol is,
vagyis a kutyák így is könnyedén
becsiccsenthetnek.
A kutyák és a macskák is szeretik
rágcsálni a növényeket, és ha éppen
vadkender kerül a szájukba, akkor
nagyon megnőhet a vérnyomásuk.

A kutatók csupán az utóbbi négy-öt

betegszoba.hu

bi szerek és hatóanyagok is fokozott
odafigyelést igényelnek. A rovar- és
rágcsálóölők, ételek, állatoknak szánt
gyógyszerek, csokoládéféleségek, háztartási mérgek, növények, gyógyfüvek

Veszélyben a lepkék – A mezőgazdaság is tehet róla
Amikor az állatfajok kihalásának veszélyéről beszélünk, általában a „látványos” nagytestű állatok képe
jelenik meg előttünk, s a kisméretű állatfajokról alig
esik szó. Pedig ez utóbbiak gyakran még nagyobb veszélynek vannak kitéve nagytestű társaiknál. Ez különösen vonatkozik a lepkékre. A rovarok életterének
csökkenésével (rombolásával) a lepkék, szitakötők és
egyéb rovarok egyre több faja tűnik el. A lepkefajok
9, a szitakötő-fajok 14%-át fenyegeti kontinensünkön a kihalás veszélye. Az európai lepkefajok populációinak egyharmadánál figyeltek meg csökkenést.
Ennek főbb okai: mezőgazdasági tevékenység, klímaváltozás, a mind sűrűbb előfordulású erdőtüzek
és a turizmus.

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

ÁPRILIS 11-IG KEDVEZMÉNYES ÁRON
KAPHATNAK OLTÁST A GÖDÖLLŐI KUTYÁK
Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az
alábbi időpontokban kedvezményes áron adathatják be:
Március 16. és 18., hétfő, szerda, 17-19 óráig,
Március 20., péntek, 8.30-10 óráig,
Március 21., szombat, 9-11 óráig:
DR. BUCSY LÁSZLÓ RENDELŐJE, Blaháné u. 55.
Március 23-28., hétfő-szombat, 8-9 óráig:
DR. BODÓ SZILÁRD RENDELŐJE, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Március 30-április 3., hétfő-péntek, 17-18 óráig,
Április 4., szombat, 9-11 óráig:
DR. KOLESZÁR ISTVÁN RENDELŐJE, Árpád u. 32.
Április 7-10., kedd-péntek, 9-11, 17-19 óráig,
Április 11., szombat, 9-11 óráig:
PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDELŐ, Gödöllő, Szabadság út 97.
A kedvezményes veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.500 forintba kerül.
Ez az összeg tartalmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a
regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket. A szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta ára 300 forint/10 testtömeg kilogramm. Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar
Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új
oltási könyvet állítunk ki, aminek a költsége 500 forint.
Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve háznál,
de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat is ki kell
fizetni. Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.)
FVM rendelet szól. Ennek értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni,
majd mindezt 6 hónap múlva megismételni. A felnőtt kutyát minden évben
egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
FONTOS TUDNIVALÓ:
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható. 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, aminek költsége 5.000 forint.

Variációk az erkély otthonossá tételére

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Az erkély nemcsak az a hely, ahová a síléceket vagy a kerékpárt tehet az ember, hanem ahol pihenni és kikapcsolódni
is lehet. Kis kreativitással csodát lehet tenni...
További képek: mokavilag.com/details.php?news=143

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

ÁLLANDÓ ÁRAINK:
Veszettség elleni oltás!: 4.000 Ft/ állat
Féregtelenítő tbl: 200 Ft/ 10 ttkg
Chip + Regisztráció: 3500 Ft/ állat
Az árak a teljes költséget tartalmazzák.
Üdvözlettel: TURUL Állatorvosi Rendelő
H-P: 10-12 és 16-19 /Sz: 10-12 és V: 16-19
Gödöllő, Faiskola u. 2. 06/30-9439-898

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon
vagy a krajczardori@gmail.com e-mail címen.
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Március 21-én és 22-én
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Szombat: 10-12,
vasárnap: 16-19-ig,

Ludmilla: Gödöllőn befogott, Fifi:Tacskó keverék szuka ku- Sári: Közepes testű keverék szuka. Boros: Felnőtt keverék kan. Idős
fiatal szuka kutya. Chipje nem volt.
Eredeti gazdija jelentkezését várjuk.
Amennyiben nem kerül elő, új felelős
gazdit szeretne!

tya. Kicsit félénk, megadó ter- Bújós, kedves, nem domináns. Kutya
mészetű, de végtelenül türelmes, suliba jár és eminens tanuló! Új gazdik
egy csepp agresszió sincs benne. jelentkezését várja.
Idősek mellé, akár lakásba is.

gazdája meghalt, emiatt került a telepre.
Pórázon szépen sétál, nem húz, türelmes,
jófej, kedves úr.

Gödöllő, Faiskola u. 2.

Dr. Koleszár István
rendelője

Dr. Székely Dániel

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/588-8590.

Tel.: 06-30/535-5523
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Lovassport – 27. mesterek tornája
Ifj. Lázár Zoltán a legifjabb Nagymester
Huszonhetedik
alkalommal
a kaposvári Lovasakadémián
került megrendezésre a Mesterek Tornája nemzetközi díjugrató verseny. A mezőnyben
ott volt Ifj. Lázár Zoltán is, aki
Lacrina Di Felícia nevű lovával
a torna történetének legfiatalabb Nagydíj győztese lett.
Öt lovas teljesítette hibátlanul a horvát
nemzetközi pályaépítő, Eduard Petrovic 140 cm-es Nagydíjának első pályáját. A győzelmet az idén 17 éves ifj.
Lázár Zoltán szerezte meg a kimagas-

ló képességű pej kancájával, Lacrima
Di Felicitával, megelőzve a Vas megyei Fajka Dávidot, aki Leonardo H-t
lovagolta. Harmadik a fiatal lovas válogatott Burucs Barna
lett, aki egy verőhibát
vétve a második forduló leggyorsabb pályáját
teljesítette Sir Winston
C-vel. Ifj. Lázár Zoltán,
aki 2013-ban már nyert
CSI * Nagydíjat a budapesti Gróf Széchenyi
István Emlékversenyen,
a gyermek Európa-baj-

LabdarÚgás – a 92. perCben egyenLített a gsk

Fontos pont Örkényből
A végelszámolás szempontjából fontosnak számító egy
pontot szerzett a Gödöllői
SK a Pest megyei I. osztályú
bajnokság 18. játéknapján
Örkényben. A GSK Oszvári Tamás higgadóságának köszönhetően a 92. percben egyenlített.

vendégeként mentett pontot, ezzel
őrzi tavaszi veretlenségét a 18 fordulót követően 22 ponttal a 11. helyen
álló GSK.
Pest megyei I. osztály, 18. forduló
Örkény SE – Gödöllői SK 1-1 (0-0)
Gól: Oszvári Tamás.

Nagy Dániel együttese a tabella
utolsó előtti, 15. helyén áló Örkény

A bajnoki arany volt a tét az elmúlt
fordulóban a GSK II. – Mogyoród

női röpLabda
rájátszás

Negyeddöntő, 1. mérkőzés
2015. 03. 22. vasárnap 18.00

Megyei III. osztály – Pofon a
rangadón

atLétika – véget ért a fedett páLyás szezon

Három érem a Dobó Ob-ról
Március második hétvégéjén
rendezték meg a Serdülő és
Újonc Összetett, valamint a Serdülő és Újonc Téli Dobó Országos Bajnokságot, amely egyben
a zárása volt az atléták fedett pályás és téli versenyszezonjának.
A GEAC ifjú atlétái számára sikeres
volt a záró hétvége, egy országos bajnoki címet és két harmadik helyet szereztek. A legnagyobb siker az újonc, 13
éves Juhász Nándor nevéhez fűződik.
Máté Alpár tanítványa 48,87 m-rel,
nem hivatalos országos csúccsal nyerte
a gerelyhajítást. A szintén újonc Eszenyi Napsugár 27,64 szintén gerely-
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hajításban szerzett bronzérmet. A gödöllőiek harmadik érmét Sabján Anita
(edző: Foki Vimos) szerezte serdülő
diszkoszvetésben.
Az összetett bajnokságban az újonc lányoknál Dobránszki Laura teljesített
a legjobban, 2005 ponttal a kitűnő 6.
helyet szerezte meg.
Szabadtéri évadnyitó – Mezei Futó
Országos Bajnokság
Az ünnepi hétvége sem múlt el GEACos atléta sikerek nélkül. Ezúttal a hoszszútávfutók bizonyíthattak a Kecskeméten megrendezésre került Mezei
futó Országos Bajnokságon. A legjobb
eredményt az ifjúsági korú fiúk érték
el, akik az első helyen
végeztek. Az aranyérmes
csapatában Fekete Ábel,
Illich Márk és Bencsik
Gergő szerepelt (a képen).
Az újonc lányok is éremmel térhettek haza. Szőke-Kiss Anna, Gódor
Fanni és Hrapan Júlia
nyakába került a meg-

nokságon az aranyéremért vetett össze
és tavaly ifjúsági Európa-bajnoki döntőt lovagolt, most a Mesterek Tornája
történelmének legfiatalabb Nagydíj
győztese lett. A domonyvölgyi lovast
Pirik Zsolt készítette fel, aki közel két
évtizede nyert Mesterek Tornája Nagydíjat.
-forrás: dijugratoszakag.hu-

FC párharcon. A találkozót a vendégek nyerték, ezzel átvették a vezetést
a tabellán és nagy lépést tettek az
aranyéremért, míg az egy pont hátránnyal, 42 ponttal a 2. helyen álló
gödöllőiek lépéshátrányba kerültek.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 18. forduló: Gödöllői SK II.
– Mogyoród FC 1-3 (1-2) Gól: Kerecsényi F. Norbert.
-ll-

Pest Megyei I. osztály
19. forduló
Március 21., szombat 15 óra
Gödöllői SK – Pilisi LK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

TEVA GRC - Jászberényi RK
SZIE Sportcsarnok
érdemelt bronzérem. Egyéniben a legjobb helyezéseket a fentebb említett
csapatok tagjai érték el. Fekete Ábel 5.,
Szőke-Kiss Anna 6., míg Illich Márk
8. helyen ért célba. Edző: Gadanecz
György.
Téli Gyermek Gerelyhajító Bajnokság
A legkisebbek nem hivatalos bajnokságáról a GEAC versenyzői 7 éremmel
térhettek haza a BHSE Iharos Atlétika
pályájáról. Az eredmények közül kiemelkedik a 12 éves Fekete Levente
400 g-os gerellyel elért 37, 67 m-es
eredménye, amellyel a korosztályos
magyar örökranglista második és a
2015. évi világranglista 3. helyére került! Szintén aranyat nyert Fehér Dorottya (15,64 m) a 10 éves lányok és
Németh Nóra (24,39 m) a 12 éves lányok között. Ezüstérmet kapott a nyakába Fekete Levente mögött Földi Bence szintén igen jó eredménnyel (33,08
m), és Nemes Csenge a 12 éves lányok
között (23,75 m). A legkisebbek versenyében Fehér Nóra (2006) 11 m-es
dobásával ért oda a dobogó második fokára. A bronzérmünket Pásztor Dorina
nyerte a 11 éves lányok között 18,27
m-es dobással. Edzők: Máté Alpár és
Foki Vilmos.
-ma-

Köszönjük, hogy 2015ben is támogatja adója
1 %-val
a Kirchhofer József
Sportegyesületet!
Manó Maraton-Mini Maraton-Tájékozódási futás!

Adószám:
18721728-1-13

küzdősport – CsiLLogó érmek szerbiábóL

7 arany-, 6-6 ezüst és bronzérem
Február végén az idei év első
nemzetközi
megmérettetésére, a szerbiai Topolyára mentek
Czeba Mihály 6. danos mester
tanítványai és hoztak el 19 érmet.

A már 10. alkalommal kiírt Szerb
Open-en, 250 versenyző próbálta ki tudását. A 13 gödöllői sportoló mellett,
Bontovics Babett és Vajkovics Ferenc
mesterek bíróként képviselték csapatunkat. A számos nagyszerű eredmény
közül is kimagaslót nyújtott Kertész
Viola 3 aranyérmével és a torna legjobb
lány versenyzőjének járó díjával. A fiúk
közül Polgár Patrikot emelnénk
ki, aki 1-1 arany- és bronzéremet
nyert. A felnőtteknél az 1. danos
Tóth Dániel nagyszerű versenyzéssel 1-1 ezüst- és bronzéremmel lett gazdagabb a szépszámú
mezőnyben. Legközelebb Szlovéniában versenyeznek a gödöllői

taekwon-dosok.
ITF Taekwon-do – Magyar bajnokság
Az idei év ITF Taekwon-do Magyar
Bajnokságát Üllőn rendezték február
28.-március 1. között. A sportág legnagyobb hazai megmérettetésére 31 egyesület 290 sportolója adta
le nevezését. A bajnokság
gyermek, serdülő, ifjúsági
és felnőtt korosztályokban,
valamint egyéni és csapat
számokban került megrendezésre. Kókai Zsolt
4. danos mester által irányított Gödöllői Contact
ITF Taekwon-do Sportegyesület tagjai remekül
szerepeltek és a következő
eredményeket érték el: Könczöl Alexandra felnőtt női formagyakorlat 4-6.
dan: 1. hely; Meszlényi Kíra ifjúsági
lány küzdelem 50 kg: 2. hely; Nagy
Diána felnőtt női formagyakorlat „B”
kategória: 3. hely; Bablena Adrienn
felnőtt női formagyakorlat „C” kategória: 3. hely; Péter Horváth Norbert
Felnőtt férfi küzdelem 70 kg: 3. hely.-tt-

futsaL – két sima, három pont
Gyöngyösön zakó, Gödöllőn siker
Az elmúlt héten kétszer is
pályára lépett a MAG-LOG
TEAM CFT Gödöllő a Futsal
NB II. keleti csoportjában.
Gyöngyösön simán 9-2-re kikapott a csapat, hazai pályán
viszont javított és magabiztosan, 7-1-re verte a Romhányt
Baranyai Pál együttese.
A gödöllői fiatalok 22 fordulót kö-

vetően 25 ponttal a tabella 10. helyén
állnak a keleti-csoportban.
NB II. keleti-csoport, 21. forduló: Energia SC Gyöngyös – MAGLOG Team CFT 9-2 (3-1) Gól:
Molnár Márton, Bencsik Roland.
NB II. keleti-csoport, 22. forduló:
MAG-LOG Team CFT – Romhány
SE 7-1 (3-1): Gól: Magyar Zsolt (2),
Farkas Péter (2), Dékány József, Var-ilsányi Botond, öngól.

Tájékozódási futás – sportágbemutató és toborzó

A Kirchhofer SE Tájékozódási futó csoportja április 11-én délelőtt 10
órától sportágbemutatóval egybekötött toborzót szervez az Alsóparkban.
Jelentkezni lehet: kirchhofer.se@gmail.com, 06-20/468-34-27.

sakk – szerenCsés éLLovas

Vereség Visegrádtól
A Pest megyei sakk csapatbajnokság 7. fordulójából
elmaradt mérkőzésen Visegrád csapata papírforma
győzelmet aratott a Gödöllői
SBE második csapata ellen.
Az éllovas vendéglátók négy táb-

lán magasabb Élő-ponttal rendelkeztek, ennek ellenére, ha Fehér
Mihály és Fehér József győztesnek
látszó partiját nem nézi el és rontja
vesztésre, az eredmény fordított is
lehetett volna.
Pest megye I/A osztály, 7. forduló
-vbVisegrád – GSBE II. 3,5-1,5

Lakossági gimnasztika – ÚjratöLtve
Az elmúlt ősszel már nagy sikert
arató ingyenes
városi Lakossági Gimnasztika
folytatja
küldetését! A
foglalkozások
a Művészetek

Háza 51-52-es termében kerülnek
megtartásra szerdánként 19-20 óra
között!
INFÓ: 06-70/283-05-88

2015. márciuS 17.
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Március 18., szerda, 17.00:
A magánének tanszak kamarazenei hangversenye
Március 20., péntek, 17.00:
A zeneiskola gitárzenekarának
hangversenye (művészeti vezető: Braun Julianna)
Március 24., kedd, 17.30:
Kicsinyek hangversenye – A vonós tanszak rendezvénye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 2015. március
14 és 2015. május 18. között
JUHÁSZ ÁRPÁD (1863-1914) EMLÉKKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ
Juhász Árpád zombori születésű, a gödöllői művésztelep alkotójaként
számon tartott festő és iparművész. Születésének 150. és halálának
100. évfordulója alkalmából ismerheti meg munkáit a kiállítás-látogató közönség.
A kiállítást kísérő program: 2015. március 17. (kedden) 10 órakor
kurátori vezetés a kiállításban Őriné Nagy Cecíliával
Családi gyermekfoglalkozás: 2015. március 29. (vasárnap) 15 órakor
Kézműves foglalkozás Szabó Emma Zsófiával és Badinszky Katalinnal
A kiállítás megtekinthető 2015. május 18-ig, minden szerdán 10 – 16
óráig, szombaton és vasárnap 14-18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon munkaidőben 9 és 15 óra között.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza), Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.
Tel/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu, e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil
szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzat pályázatot hirdet helyi
hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására,
amelyek kizárólag Gödöllő városához
kötődnek (2011. évi CLXXV. törvény.
2. §. bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre:
– Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon ténylegesen működő, Gödöllői székhellyel, adószámmal és számlaszámmal rendelkező
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat
ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapban *
jelölt rész kitöltése kötelező! 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
szükséges a bejegyzett szervezet és a
nem bejegyzett szervezet aláírása, pecsétje is a pályázati adatlapon.

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK JELÖLÉSE

A Köztársasági Elnök, az Országos
Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére, a bírósági ülnökök általános választását 2015. március 7. és
2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki (98/2015. (II. 11.)
KE. határozat).
A Gödöllői Járásbíróság ülnökeit
Gödöllő város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, illetve települési
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg. Ülnököt
jelölhetnek a Gödöllői Járásbíróságra
a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező
magyar állampolgárok , a bíróságil-
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Közérdek
6. A támogató rendelkezésére álló
forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása.
Összege: 3.800 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható
költségek köre: a támogatási célhoz
közvetlenül kapcsolódó költségek
köre.
8. A támogatás jellege, formája:
vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2015. január 1. –
2015. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkormányzata
a „Támogatási megállapodás” aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően,
de legkésőbb 2016. január 31-ig az
összeg felhasználásáról elszámolni, a
jelen pályázati felhívásban szereplő
szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a
pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem
lehet): 2015. március 19. (csütörtök)
A pályázatokat 1. példányban kell
eljuttatni postai úton az alábbi

címre (Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (I. em. 112. iroda).
A pályázati adatlap 2015. március
03-tól beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal portáján vagy letölthető a
városi honlapról (www.godollo.hu/
hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás 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: 2015.
április 2.
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív
programokkal régóta működő civil
szervezetek, aktív kapcsolattartás a
többi gödöllői és más civil szervezetekkel, nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek (kizáró ok).
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
e-mailben és/vagy levélben 2015. április 7-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban:
személyesen a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabinet I. emelet
112-es irodájában, vagy e-mailben a
kovacs.reka@godollo.hu e-mail címen keresztül, vagy a 06-28/529-142es telefonszámon.

letékességi területén működő helyi
önkormányzatok és az egyesületek –
kivéve pártok. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus
ülnökeit a bíróság illetékességi területén alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei
jelölik.
Pest Megye Önkormányzatának
Közgyűlésea Budapest Környéki
Törvényszékés a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok
képviselő-testületeivel
megosztva, a Budakörnyéki Járásbíróság
ülnökeit pedig a területi nemzetiségi

önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.
Jelölési határidő: 2015. március 20.

FELHÍVÁS – KÖNYVELŐ MUNKAKÖR
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási számvitelben jártas, szakirányú végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező munkatársat keres könyvelő munkakörre, a
Költségvetési Irodára.
Képesítési előírás: Legalább középiskolai végzettség és
közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint képesített könyvelői, pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.

Jelölt lehet az a büntetlen előéletű,
30. életévet betöltött, a 70. életévét el
nem ért magyar állampolgár, akinek
választójoga van.
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (Gödöllő, Szabadság tér 7.),
illetve a város honlapján. Az ülnökök
választásával kapcsolatos további információ érdekében hívható telefonszám : (28) 529-125)
Bővebb információ:
www. godollo.hu

HARMÓNIÁBAN
A Gödöllői Frédéric Chopin Zenei AMI
és a Gödöllői Premontrei Szent
Norbert Gimnázium egyházzenész
növendékei közös hangversenyt
adnak a zeneszerető
polgárok részére.
IDŐPONT:
2015. március 26. csütörtök 18 óra
HELYSZÍN:
Premontrei Szt. Norbert Gimnázium
„B” épületének aulája

A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen
vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének
címezve (Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2015. 03. 31.
Gödöllő, 2015. március 10.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

A belépés díjtalan!

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 16-22-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Március 23-29-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

EBZÁRLAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer –ellenőrző Hivatala tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt a csalétek vakcina
kiszórásának időpontja – amely Pest megyében (időjárás függvényében ) meghatározott területeken 2015. március 28. és április 2. közötti időszakra esik
– és annak utolsó napjától számított 21 napig, azaz 2015. március 28-tól
április 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
Az elrendelt járványügyi intézkedésekben érintett települések:
Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa,
Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród,
Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, Valkó, Vácegres, Vácszentlászló, Veresegyház, Verseg, Zsámbok.
Az ebzárlat tartama alatt:
– A tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva,illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok
onnan ki nem szökhetnek.
– Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
– A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
– Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak
megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.
– Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell
helyezni az ebzárlat időtartamára.
– Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

2015. márciuS 17.

Mozaik
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Mob.: +36/30-952-9987

Az

ErzsébEt Királyné szálloda
étterme étteremvezető-helyettest
Érdeklődni, jelentkezni önéletrajzzal:

sandor.kontos@gmail.com

keres.
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

2015. MÁRCIUS 17.
INGATLAN

20/525-53-66, 70/381-76-94

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

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

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

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az
alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

+ Kazinczy körúton, felújított, tégla
64nm-es 2 szobás, erkélyes, 3.em. lakás eladó 10,99m-ós áron 20-772-2429
+ Eladó a központban két szobás, délnyugati fekvésű lakás! Iár: 8,5 MFt!! 20804-2102
+ Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten földszinti 2 szobás lakás,
56nm-es, felújított, egyedi fűtésmérős, műanyag
nyílászárós l0,9 Mós
i.áron. 20-772-2429
+ Harasztban, sorházi, 119 m2-es lakás,
garázzsal, teraszokkal
eladó! Iár:25.9MFt! 20539-1988
+ Eladó két szobás erkélyes felújított lakás
Gödöllőn a belvárosban
Iár: 11.5 MFt (20) 8042102

+ Eladó 1 szobás felújított lakás a János + (3860) Eladó Gödöllőn egy forgalmas
utcában Iár:7 MFt. (20)804-2102
helyen egy 100nm-es üzlet ingyen parkolási lehetőséggel. Az ingatlan lakás+ SÜRGŐS! Gödöllőn, a Fácán soron ként is funkcionálhat. Két vizesblokkal
sorházi, 111m2-es lakás garázzsal, nap- rendelkező zöldövezeti részen az Erzsépali+ három szobával, gardróbbal, kedve- bet Park szomszédságában található.
ző áron eladó! Iár: 26.9MFt! 20-539-1988 Kiválóan alkalmas bármely rendelőnek,
irodának, üzletnek, kereskedelmi célra.
+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosI.á.: 26,9 mFt 20-919-4870
ban 100-180m2 családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű lakó+ Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház
ház konvektoros fűtéssel 1182nm-es telGödöllő új építésű részén eladó! Saját
ken. A tetőtér beépíthető. A ház keskeny,
telek, kocsibeálló, terasz, igényes kiviteezért a keresztben lévő gerendák miatt az
lezés, referenciákkal rendelkező építő.
összes belső fal kiüthető és tetszés szerint
Iár.:29,9MFt 20-944-7025
átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani
elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102
+ (3869) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 1000nm-es szép ősfás, bokros, fenyős, szépen gondozott, újonnan
telepített díszkertes telken egy nappali+3szobás szigetelt teljesen felújított,
teraszokkal ellátott 135nm alapterületű
polgári családi ház. Az ingatlan nagyon
csendes nyugodt helyen található. Telken belül 2 kocsira alkalmas kocsi beálló van kialakítva. Az épület saroktelken
helyezkedik el, mely tökéletes életteret
biztosít. I.á.: 36 mFt 20-919-4870

+ (3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nappali+4szobás kiváló minőségű, szép megjelenésű családi
ház nagyméretű kertkapcsolatos teraszszal több szobából erkélykapcsolat,
20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték
arány: 27,9 mFt 20-919-4870
+ (3865) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy nappali+5 szobás kifogástalan
állapotú 3 szintes 214nm összalapterületű (alsó szint 74nm) családi ház 528nmes telken garázzsal, pincével beépített
tetőtérrel. Fűtése gázkazánnal történik és
a nappaliban található egy cserépkályha.
Minden szinten van wc, fürdőszoba. Az
alsó szint iroda, műhely, illetve üzlet részére készült, külön bejárattal is rendelkezik,
a hozzá tartozó előtérrel, tároló helyiséggel és kazánházzal együtt a lakótértől teljesen elkülöníthető, kis ráfordítással külön
család számára is alkalmassá tehető. I.á.:
38 mFt 20-919-4870

+ (3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet
park közelében a Körösfői utcában egy
2szobás teljesen felújított ikerház külön
utcai bejárattal, hozzá tartozó kis kerttel,
borospincével, terasszal, sok-sok örökzölddel telepített. Az udvarban téglából
+ SÜRGŐSEN ELADÓ!
épült kerti szauna, mosdóval, zuhanyzóval
Kossuth L. utcában,
+ kemence. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
földszinti, 40m2-es, két
szobás lakás kedvező + Eladó Veresen egy 1000nm-es építé9MFt-os irányáron el- si telek egy téglaépítésű melléképület- + (3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór
utcában egy nappali+2szobás szuteréadó! 20-539-1988
tel alkalmi áron: 8,5 mFt 20-919-4870
nes igényesen kialakított lakóház, kerti
+ (3876) Eladó Gödöllőn a belvárosban medencével, nagy terasszal. A szuterénegy 70nm-es nyeregtetős vert falból épí- ben több funkcióra alkalmas helységgel.
Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
tett 2szobás kis parasztház 270nm-es Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással.
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
telekkel. I.á.: 13,8 mFt 20-919-4870
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+ (3883) Eladó Gödöllő Blahai részén,
600nm-es telken egy 10 éve épült, nappali+2szobás igényesen kialakított, terasszal ellátott lakóépület, melynek a
földszinti részén (110nm) jelenleg fodrászüzletnek kialakított üzlethelység található vizesblokkal, egyéb helységekkel. Igényes megjelenésű, mutatós. I.á.:
45mFt 20-919-4870
+ (3874) Eladó Gödöllő Fenyvesi részén egy nappali+3szobás családi
ház. Az épület alatt 130nm szuterén
van kialakítva, mely éveken keresztül
élelmiszerboltként üzemelt. Jelenleg át
van minősítve tárolóvá. A telek mérete
1240nm, parkosított. Ár-érték tekintetében egy kedvező áron kínáljuk 27,9 mFt
irányárért. 20-919-4870
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+ 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.
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.+
Gödöllőn Szabó P. utcában eladó 80
m2-es tégla családi ház 951 m2 telekkel, irányár: 24,3 M Ft. www.lipcsey.com
30-6336-110.

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

lakóház-udvar megjelölésű épület. A
+ Vácszentlászlón csendes, aszfaltotelken 23 gyümölcsfa van telepítve. I.á.:
zott mellékutcában, 638nm-es, gondo11,9 mFt 20-919-4870
san rendben tartott ÉPÍTÉSI TELEK
+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertváros- ELADÓ! Csatorna a telken belül, terban a Kiss József utcában egy nappa- mő gyümölcsfák, +fúrt kút. Iár:3MFt.
li+3szobás 90nm alapterületű családi 70/3356-127, 20/200-8549
ház. A ház alatt 90nm szuterén van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból
egy kertkapcsolatos terasz van kialakítva. I.á.: 35mFt 20-919-4870

+ Gödöllőn, zöldövezetben 65nm-es,
földszinti, kertkapcsolattal és nagy
terasszal rendelkező társasházi lakás 30nm-es saját pincével eladó. Iár:
14,8MFt. 30/206-7613

+ (3880) Eladó Gödöllőn a központhoz
közel egy csendes utcában egy téglaépítésű, nyeregtetős, 4szobás parasztház, mely 2 vizesblokkal rendelkezik öszszesen 110nm alapterületen. I.á.: 12,7
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő legkedveltebb részén
a Szt. János utcában egy 41nm-es,
téglaépítésű, egyedi fűtéses lakás. Ha
befektetési céllal vásárolna ingatlant,
a legjobb választás, ugyanis könnyen
kiadható (közel az egyetem, iskolák…).
Iár: 11 MFt. 70/698-5164

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

+ TULAJDONOSTÓL Gödöllő Királytelepen, 476 nm-es telken 5 szobás, 2 fürdőszobás hőszigetelt családi ház, alatta
2 beállásos garázzsal, műhellyel, szaunával, zuhanyzóval eladó!! Iár: 36,5MFt.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, Tel: 20/925-8912
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, + KIRÁLYTELEP legszebb részén,
gondozott, parkosított udvar, kút, hőszi- 1000nm-es telken 3 szobás, összkomgetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílás- fortos, 2 pincével, egy külön garázzsal,
zárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 gyűrűs kúttal szigetelt családi ház eladó. Ár: 30 MFt. Tel: 20/3168-524
(egész nap).

Bővebb információért keresse irodánkat!

+ BONITA SZALON, Gödöllő Belvárosában, KOZMETIKUS kolléganőt keres.
+ Két szobás társasházi 1. Emeleti örök- Évek óta működő, vendégkörrel renlakás egyik szobája társbérletbe kiadó delkező kozmetikánk babavárás miatt
Gödöllő központjában. Érd.: +36-70- megüresedik. Fodrászok mellett, biztos
318-2127 (egész nap)
munkahely! Érd: 70/390-2818 Véber
Szilvia tulajdonos.
+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel:
20/9455-583.
+ Gödöllőn a PATAK TÉRI üzletsoron
27 nm-es ÜZLET ápr. 1-től KIADÓ/ EL+ Gödöllő központjában -Kossuth L. ADÓ reális áron. Érd: 30/622-8987
utcában- 2 emeleti 64nm lakás kiadó
hosszú távra nemdohányzó lakóknak. + Teremgarázs-kocsibeálló kiadó!!
Ár: kedvező. Kéthavi kaució szükséges. 12EFt/hó (20) 804-2102
Érd: 30/6643-092.
ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn, Palotakerten másfélszobás
(44nm-es), 7.em. felújított lakás eladó:
+ Eladó Gödöllő Fenyvesi részén egy 8 millió. Nagyobb (60 nm feletti) lakás4lakásos társasházban egy 110nmes csere gödöllői lakótelepen érdekel. Tel:
nappali+3szobás 2fürdőszobás igénye- 20/968-0336
+ Gödöllő belvárosában 90 nm-es,
sen kialakított, udvarrésszel rendelkező
1.em. (3 szoba, nappali, konyha) lakás,
öröklakás, automata garázsajtóval ellátott + Eladó Gödöllő, Kossuth L. utca csen- mely irodának is alkalmas, hosszútávra
garázzsal. I.á.: 27,9 mFt 20-919-4870
des helyén, szigetelt háztömbben 1.em. kiadó. 20/932-5415
57 nm-es, 2 szobás felújított lakás. Iár:
+ (3875) Eladó Gödöllőn egy kastély mö- 10,8MFt. 30/3789-840
+ Gödöllőn Fenyvesben kiadó 90nm-es
götti utcában egy 2szobás kis családi ház
felsőszint külön bejárattal: 2szoba, fürdő,
239nm-es telken. Az ingatlan teljes köz- + Királytelepen 1047 nm-es telken kb. amerikai konyha-nappali. Általány rezsi.
művel ellátott, gyümölcsfákkal telepített, 50 nm-es ház eladó. Összközműves. Iár: Közel busz, vonat, boltok, iskola, óvoda.
melynek irányára 14,8 mFt 20-919-4870 14,6 MFt. Érd: 30/292-5857
Parkolás az udvaron. 70/381-8029
+ Eladó Gödöllőn júliusi átadással újon- + Isaszegen, főúton többszintes, többnan épített nappali+3szobás, teraszos, generációs családi ház nagyon jó állakertkapcsolatos két ikerház kulcsrakész potban eladó. Tel: 30/2158-539
állapotban. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, áron alul Öreghe+ (3855) Eladó Szadán 2473nm területű gyi utcában egy kertes családi ház. 4
40m széles gyümölcsfákkal, szőlővel tele- szoba+ nappali, 2 fürdőszoba, garázs,
pített, déli fekvésű, teljes közművel ellátott pince, 2 fedett kocsibeálló, szauna, feépítési telek. I.á.: 15 mFt 20-919-4870
dett medence 220nm-es. A ház hasznos
+ Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcá- alapterülete 180nm, telek 2180nm. Iár:
ban egy 520nm-es telken egy 35nm-es 46,9MFt. Tel: 20/935-4687

KÍNÁLATUNKBÓL: • Máriabesnyőn 1640 nmes, megosztható építési telek (36 m-es utcafronttal) eladó. Iá:14,5 mFt.
• A Fenyvesben, csendes utcácskában1032 nm-es
összközműves építési telek eladó. Iá:14,5 mFt.
• Az Újfenyvesben, szép környezetben 770 nm-es,
összközműves építési telek eladó. Iá:10,5 mFt.
• A Lomb utcában 880 nm-es, panorámás, üdülőövezeti telek (víz, villany, gáz) eladó. Iá:6,9 mFt.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség konvektorral, légkondival, riasztóval üzlet vagy iroda céljára kiadó. Tel.: 30/2242-653.
+ Gödöllő központjában a Petőfi tér
13/3 alatt 40 nm-es ÜZLET kiadó/ eladó. Érd: 70/535-4474
+ ÜZLETHELYISÉG kiadó a Bethlen
G.u., Szőlő u. sarkán - 40 nm - reális
áron. Riasztóval, ingyenes parkolással.
Érd: 30/9529-710

ÁLLÁS
+ Gödöllői cég villanyszerelő kollégát
keres. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: evocool@evocool.eu, Tel.:
0620/775 1917

14 GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT

2015. MÁRCIUS 17.

+ Gyakorlott felszolgálót keresünk a + A HáGK Méhészeti Intézet legalább 5
Napsugár Étterembe. Tel.: 28/410-416, év szakmai gyakorlattal rendelkező MÉ20/9461-061.
HÉSZT keres márciusi kezdéssel. Érd:
28/511-347, 28/511-338
+ Belvárosi speedfitness stúdióba keresünk sport múlttal rendelkező, önmagával és másokkal szemben is igényes sze- SZOLGÁLTATÁS
mélyi edzőt részmunkaidőben, délutáni
+ KERTGONDOZÁS. Fák, bokrok, ülórákra. Gyógytornászok, testnevelő taná- Megszüntetjük a szegény- tetvények: kivágása, metszése, permerok előnyben! Tel.: 06-30-684-4020
séget és a pénztelenséget! tezése, újratelepítése. Ásás, rotációs
kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás, fűkaMeglehet azt a pénzt keresni, ameny+ Gödöllői éttermünkbe keresünk szaszálás. Árok és ereszcsatorna tisztítás.
nyire szüksége van!
kácsot - pizza szakácsot. Jelentkezni a
Kerítésépítés, javítás, festés. Referencipizzamaxceffe@freemail.hu e-mail cí- Tegye rendbe anyagi hely- ákkal. 30/747-6090
men lehet fényképes önéletrajzzal.
zetét, rövid időn belül!
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérElőadás keretén belül hallgassa meg
+ Fiatal, érettségizett, jó számítógép
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoprogramunkat. 1 óra időtartam.
ismerettel rendelkező rugalmas munkaronyház, Kossuth utca 13. Tel: 30-592Előadó: Tóth Miklós vállalkozó
erőt keresünk, gödöllői adminisztrációs Hely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. (ci- 1856, 30-508-1380, 28-784-752
munkára. Munkaidő: 06:30-15:00 óráig.
vil ház) Időpont: 2015.03.16-tól minden
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉJelentkezni lehet fényképes önéletrajz
hétfőn 18.00-tól és szerdán 19.10-től
TÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, renelküldésével, bérigény megjelöléssel a
des
munka! Tel: 20/4-359-650
hem@elmuszolg.hu email címre.
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott + VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZE+ Pénzügyi és személyügyi ismeretekkel szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I RELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszoés több év szakmai tapasztalattal rendel- Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: bák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékező személyügyi és pénzügyi ügyinté- 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ kek felújítása, új szerelése, kialakítása,
zőt keresünk gödöllői irodánkba. Mun- ili.hu, ili.godollo@gmail.com
locsoló, mérő tervezése, beépítése, átkaidő: 06:30-15:00 óráig. Jelentkezni
adása. Cirkók, gázkészülékek, konveklehet fényképes, szakmai önéletrajz el- + Fűnyírás (fűnyíróval és fűnyíró trak- torok karbantartása felújítása, javítása.
küldésével és bérigény megjelöléssel a torokkal), fűkaszálás, bozótirtás, par- Tel: 20/9527-289, 28/476-229
lagfű mentesítés, sövénynyírás, rotáhem@elmuszolg.hu email címre.
ciózás, gyomirtás, gyepszellőztetés. + Építőipari vállalkozás külső, és beltéri
+ FODRÁSZT és KOZMETIKUST kere- E-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com, felújítási munkát (festés, tapétázást, hisünk szépségszalonba. Tel: 70/7753-255 tel: 30/622 7421
deg-meleg burkolást, gipszkartonozást,
homlokzati dryvitozást, térburkolást) vál+ SZAKÁCSOT felveszünk a Sziget
lal. Anyagbeszerzést a legjobb áron bizVendéglőbe. Tel: 20/3309-564
tosítjuk. Tel: 70/631-7554
+ Gyermekfelügyeletet, fejlesztőfoglalkoztatást 1,5-3 éves korig, kisiskolásoknak korrepetálást vállalok:
dadusom2015@gmail.com
+ Keresünk víz-, gáz-, fűtésszerelőt, pályakezdő is lehet. Tel: 20/9388-988

+ KERTGONDOZÁS: metszés, perme+ Fiatal, jó megjelenésű, női munkatár- tezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
sat keresek Gödöllőn és környékén mű- gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
ködő fagylaltozóba. Érd: 20/423-6335 egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen
+ A domonyvölgyi Lázár Lovaspark gya- és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
korlattal rendelkező szakácsot, konyhai
kisegítőt és felszolgálót keres. Jó csa- + TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS röpat, rugalmas munkaidő, versenyképes vid határidővel, kedvező áron, bútormozfizetés. Jelentkezését e-mailben, önélet- gatással, akár azonnali kezdéssel is, inrajzzal a lazarlovaspark@lazarlovaspark. gyenes felméréssel, több éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944
hu címre várjuk.

+ MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól! Fából és műanyagból. REDŐNY,
RELUXA. Fix és mozgatható szúnyoghálók. Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel:
06-20-262-0289
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok
árusítása. Minden, ami a költöztetéshez
kell. Hadnagy Árpád 20/423-4828

+ Lieutenant Kft vállalja családi házak,
lakások felújítását – átalakítását – bővítését, épületgépészeti, építőmesteri munkáit. Elérhetőség: 70/6300-866, email:
lieutenantkft@gmail.com
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS – LAMINÁLT PARKETTÁZÁS. KORREKT ÁRAK! GARANCIA!
20/5566-047

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL,
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. + MASSZÁZS az Éva Szalonban! GödölSzámítógép szerelés, rendszer és prog- lőn a legolcsóbban! Tel: 70/211-5373
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ Különleges munkáiról ismert MŰKÖR+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Ge- MÖS az alábbi számon várja hívásod:
nerál kivitelezés, gipszkartonozás, hi- Horváth Judit 30/827-2654

deg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kon+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL- tároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504

+ MASSZÁZS Gödöllőn. Frissítő, átmozgató, gyógyító energiákkal. MASSZÁZSTANÍTÁS egyéneknek vagy pároknak is.
Helyszínre is kimegyek! 20/499-7306
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OKTATÁS

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/ félintenzív nyelvvizsga-felkészítő,
általános nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás és anyanyelvi tanárokkal, kedvezményes óradíjakkal. Kedvezményes felkészítés City&Guilds akkreditált
angol nyelvvizsgára az I.L.I. vizsgáztatóival.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 20/556-2653
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár.
Tel: 06-70-559-3918
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+ RAPID felkészítés NÉMET érettségire + HASZNÁLT BARKÁCSGÉPEK AZON+ nyelvvizsgákra. 30/2236-715
NALI FELVÁSÁRLÁSA készpénzért. Fúrógépek, flexek, fűrészgépek, kéziszer+ I. Kineziológia kezdő tanfolyam indul
számok, stb. Tel: 20/9463-409
Gödöllőn 2015.04.18-19. II. Tanulási
képességek fejlesztése 2015.04.24-26. + AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel:
Pedagógusoknak, óvónőknek 20% ked- 70/633-5772
vezmény. Előzetes jelentkezés: Barna
+ Gyönyörű OSZLOPTUJÁK kaphatók GöKrisztina 20/323-1856
+ FIÚ CICÁT keresek kiválasztásra, majd
döllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül váelvitelre. Tel: 28/415-625
laszthat. Illetve FUTÓRÓZSÁK szintén nagy
választékban eladók. Tel: 30/569-8137
ADÁS~VÉTEL
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett
marhatrágya 60 l-es kiszerelésben -800
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőFt/zsák- rendelhető: 20/4699-295
ség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 30 8518 763 JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő,
+ Almásy Katalin vásárol legmagasabb
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
áron bútorokat (romosat is), festménye06-30/536-4300, 28/611-728
ket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi EGYÉB
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, ha+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lugyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148
Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lé+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét pesméz, Propolisz kapható. 3kg fölött
várjuk régi és új vásárlóinkat CSÁNYI házhoz szállítjuk. 30/9891-721
télálló almával. (Idared, Zöld és KR-11
+ GYERMESZERETŐ, MEGBÍZHATÓ
(Jonatán-Starking)). Ár: 60-120 Ft-ig. Tel:
„CSALÁDTAGOT” keresünk Gödöllőről
28/411-298, 20/4359-650
vagy környékéről. Anyagiakban nem, sze+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs retetben, gondoskodásban viszont annál
díjtalan kiszállással vásárol antik búto- inkább tudjuk viszonozni az önzetlen serokat, festményeket, órákat, mindenféle gítséget. 30/471-6921
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hi+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
bás és hiányos darabokat is), régi pénzezárszalagos mézet közvetlenül a termelőket, bizsukat és ékszereket, mindenféle rétől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014.
giséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveáron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759,
get cserébe elfogadok. Szabó Méhészet
70/942-0806, 20/465-1961
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

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

A Gödöllői Szolgálat
Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét,
szolgáltatását nálunk,
mert ezt biztos elolvassák

16 gödöllői szolgálat

2015. március 17.
Beküldési határidő:
2015. március 24.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Nyerges Anna, Tátra u. 7., Őry
Kinga, Hársfa u. 14.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Szili Sándor, Kossuth L. u. 56.,
Sára Tamás, Szivárvány u. 21.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Varjú
Mátyás, Sztelek D. u. 2/a.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Ó-Nagy Györgyné, Erzsébet
krt. 21., Mészáros Flóra, Hársfa
u. 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Madarász
József, Hegy u. 11/a. , Medveczky Lászlóné, Jókai M. u. 4.

