xxiv. évf. 10. szám • 2015. március 24. • TerjeszTői ára: 75 fT
Városunkban péntekenként 13-tól 18 óráig lehet
szabad téren égetni a növényi hulladékot.
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Fesztivál-, rendezvény- és konferenciaszervezők,
turisztikai szakemberek tanácskoztak a kastélyban
(3. oldal)
az idegenforgalom fejlesztéséről.

Női röplabda-bajnokság: Fél lábbal a legjobb 4
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ÉLMÉNYEKET AD ÉS JÁTSZVA NEVEL A DRÁMAPEDAGÓGIA

„Tavaszi zsongás” a főtéren
A Magyar Drámapedagógiai
Társaság „Dráma van! Tavaszi
zsongás – A dramatikus nevelés hete” címmel március 2027. között országos programsorozatot szervez, melynek
nyitó eseményét március 20án, a Gyermekszínházi világnapon tartották. A nemzetközi
szinten nagy hagyományokkal
bíró rendezvényhez – mely az
idén 50. éves ASSITEJ, a Gyermek- és Ifjúsági Színházak
Világszervezete kezdeményezésére jött létre – hazánkban
19 településen kapcsolódnak
be a gyermekszínjátszással és
drámapedagógiával foglalkozó
szakemberek. A gödöllői eseményeket a Magyar Drámapedagógia Társaság felkérésére a
Garabonciás Színtársulat koordinálja.

tesen elsősorban a gyerekeket a Garabonciás Színtársulat.
A rendezvény kezdetén Mészáros
Beáta, a színtársulat vezetője olvasta fel a Nobel-békedíjas Malala
Yousafzai, az UNESCO „Művész a

Óraátállítás!

békéért” címet viselő nagykövetének üzenetét:
„Az előadás nem tiltásokkal, a
követendő minták kijelölésével,
és szabályokkal nevel, hanem a
színházban teremtett sűrített valóság apró, pillanatnyi élményeivel, erős benyomásaival... Nem
szolgálunk gyűlöletet, nem hirdetünk háborút, csak a világ jobb
megértésére törekszünk. Nincs
jobb és élvezetesebb nevelési
eszköz, mint a jó gyerekszínházi
előadás… Reméljük, hogy öszszefogással képesek leszünk átadni a következő generációnak a
tanulás fontosságát a színházban
és a művészetben, olyan világot teremtve ezzel, melynek alapja a béke,
a kölcsönös tisztelet és a társadalmi
igazságosság” – hangzott el Malala
Yousafzai üzenetében.

A hét végén egy órával kevesebbet
alhatunk, március 29-én, vasárnap
ugyanis elkezdődik a nyári időszámítás. Az átállás menete megegyezik az eddigi gyakorlattal, hajnali
2 órakor 3 órára, vagyis egy órával
előre kell állítani az órákat.
Az egész Európában egységesen
alkalmazott óraátállítási módszer
alapja, hogy március 21. és szeptember 22. – azaz a tavaszi és az őszi
napéjegyenlőség – között a nappalok
hosszabbak az éjszakáknál, s minél
inkább egybeesik a lakosság ébrenléti ideje a természetes nappali világosság idejével, annál kevesebbet
kell a lámpákat használni, amivel
jelentős energiát takaríthatunk meg.
Ez feltehetően igaz is volt, amikor a
rendszer 1916-ban az Egyesült Államokban bevezették, ma már azonban
a szakemberek szerint nincs gazdasági hozadéka az óraátállításnak.

(folytatás a 6. oldalon)
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Fotó: Tatár Attila

A programsorozat – kapcsolódva
az országos kezdeményezéshez –
flashmobbal vette kezdetét március
20-án a főtéren, ahol „Tavaszi zsongásra”, azaz egy nagy közös játékra
invitálta az érdeklődőket, természe-

nyári időszámítás

2 gödöllői szolgálat

Képviselő-testületi döntések
Közszolgáltatás lett a szippantott szennyvíz begyűjtése
Törvényi előírásnak megfelelően,
messzemenően bízva az érintett
lakosok jogkövető magatartásában
rendeletet alkotott a képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.
Mivel a szennyvíztisztító telepet
működtető DMRV Zrt. nem vállalta a szippantott szennyvíz begyűjtését, a közszolgáltatási szerződés
megkötése érdekében a képviselő-testület közbeszerzési eljárást
indított. Eközben vált ismertté,
hogy a DMRV Zrt. szennyvíz fogadási díja a környéken a legdrágább.
E tájékoztatás ismeretében valószínűvé vált, hogy a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díj jelentősen meghaladhatja a környező
települések gyakorlatában eddig

megismert összegeket. A szolgáltatás tartalmának meghatározásánál további nehezítő körülmény,
hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek köre csak megközelítő pontossággal határozható
meg.
Fenti körülmények miatt az eredetileg elhatározott két év helyett egy
évre szóló szerződés megkötésére
írt ki pályázatot az önkormányzat.
Az ajánlattételi felhívást négy, a
városban is működő vállalkozásnak küldték ki. Egyedül Szepesi
Zoltán Tibor egyéni vállalkozó
tett ajánlatot, aki az alkalmassági követelményeknek megfelelt,
ajánlata érvényes.
A képviselők elfogadták a begyűjtés és elszállítás helyi díjkalkulációját, jóváhagyták az egy évre szóló
közszolgáltatási szerződés megkötését Szepesi Zoltánnal, a versenyeztetési eljárás nyertesével.
A szolgáltatás alapdíja 200 Ft/hó/
ingatlan, az ürítési díj 3400 Ft/

Fizethetnek a szabályt megszegők

Égetés, csak pénteken délután
Március 5-ével lépett életbe az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(OTSZ) a szabadtéri tűzgyújtásról, ami
jelentős változásokkal ját. Ezek közül
az egyik legjelentősebb, hogy az élet
és értékvédelem jegyében a belterületi
ingatlanok használata során keletkezett hulladék, így az avar és a kerti hulladék szabadtéri égetése tilos – abban
az esetben, ha a jogszabály, például
az önkormányzati rendelet, másként
nem rendelkezik. Így van ez Gödöllőn
is, ahol a 29/ 2008. (X. 27.) sz. önkormányzati rendelet szabályozza, és ez
esetben felülírja az OTSZ tiltását.
Ennek értelmében tehát közterületen,
valamint ingatlanon belül elszáradt
növényi hulladékot pénteken 13-tól 18
óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb
időpontokban azonban tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag,
műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi
stb.) égetése minden esetben tilos!
A Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főigazgatósága tájékoztatása
szerint az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:
• Előzetesen engedélyeztetni kell a
tűzvédelmi hatósággal a külterületen

lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri
égetését;
• Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a
tűz állandó felügyelete mellett;
• Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
• A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;
• Jogszabálytól eltérő vagy hatósági
engedély hiányában végzett tűzgyúj-

köbméter plusz áfa. A szennyvíz
elhelyezésére a városi szennyvíztisztító telepet jelölték ki.

tásos vadőr, valamint 11
polgárőr is részt vett. Az
5 órás ellenőrzés során
Gödöllő-Máriabesnyőn
sikerült – többek között
– kábelégetés közben
elfogni egy személyt.
Mint kiderült, a leégetett
kábelek egy előző napi lopásból származtak. Az akció során fatolvajok is
rendőrkézre kerültek. Bűncselekmény
elkövetésének gyanúja miatt 5 személyt állítottak elő, 1 személy ellen
pedig szabálysértési feljelentést tettek.

Földön, vízen és a magasban is dolgoznak

Megkezdődtek a karbantartások

Eseti bizottság alakult
Halász Levente elnök, dr. Pappné
Pintér Csilla, dr. Győrfi Beáta,
Tóth Tibor és Kovács Barnabás
tagok összetétellel ad-hoc bizottságot választott a képviselő-testület a
Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú
Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására.

Új felügyelő bizottság
A G-MAGISTRATUS Szálloda
Zrt. Felügyelő Bizottságának mandátuma március 31-én lejár. A képviselő-testület Tóth Tibort, Bartha
Tibort és Vilmos Györgyöt választotta meg a következő öt évre a
bizottság tagjának. Kovács Gézáné könyvvizsgáló megbízását öt
lt
évvel meghosszabbították.
tási tevékenység tűzvédelmi bírságot
von maga után!
A fentieket – a biztonság mellett –
azért sem árt szem előtt tartani, mert
megszegésük újelentős büntetést von
maga után.
Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül
a nyílt téren történő égetéséért 100.000
Ft;
Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy
növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék engedély nélküli
égetéséért 500 000 Ft bírságot szabhatnak ki.
Ha valaki a szabályok betartása mellett
végez égetést, akkor is fontos, hogy
a szabadban meggyújtott tüzet soha
ne hagyja felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjon megfelelő
mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nála a tűz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtson, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt tud tartani. Tájékozódjon a
várható időjárásról, mert a szél kedvez
a tűz gyors továbbterjedésének.
Idén eddig közel ezer szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, s szinte
valamennyi eset megelőzhető lett volna egy kis odafigyeléssel - áll a katasztrófavédelem tájékoztatásában.
bj

Kábelégetőt fogtak
A falopások és a külterületeken elkövetett bűncselekmények megelőzésére
szervezett akciót március 18-án 11 óra
és 16 óra között a Gödöllői Rendőrkapitányság a társszervek és a Készenléti
Rendőrség Légirendészeti Parancsnokság helikopteres munkatársainak
segítségével.
Az akcióban a Gödöllői Rendőrkapitányság állományából 24 rendőr vett
részt. Munkájukat a Készenléti Rendőrség két pilótája – helikopterrel –
segítette. Az akcióban 5 fő erdész (a
Pilisi Parkerdő Zrt-től) és 4 fő hiva-
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Helyszíni bírságot 7, közigazgatási bírságot 2 személlyel szemben szabtak ki.
Haláleset miatt kellett intézkedniük a
rendőröknek az Alsóparkban március
17-én. Az azonosítás és a vizsgálatot
követően az idegenkezűséget kizárták.

Városszerte zajlanak a tavaszi kertészeti munkák. A jó időnek köszönhetően hamarosan az utak karbantartása is megkezdődhet.
A hét elején a Dózsa György úton
végezték el a VÜSZI szakemberei
a kijelölt fák metszését, fagyöngy
mentesítését. A cél ez esetben is a fák
megmentése volt, csak olyan beavatkozást végeztek, amire feltétlenül
szükség volt.
Idén is több ütemben végzik a Rá-

kos-patak medrének takarítását, az
első ütem már zajlik. A korábbi évek
gyakorlatát követve tavasztól őszig a
városi szakaszon mindenhol elvégzik a szükséges munkálatokat.
Április első napjaiban – mivel az
időjárás már lehetővé teszi – megkezdődik a burkolt utak hibáinak
javítása is. Az első szakaszban 300
négyzetméternyi kátyú tűnik el a vábj
rosi kezelésben lévő utakról.

összeFogás a közbiztonság javításáért

„9. vk. kamera”
A Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban tartottak tanácskozást a 9. választókörzet
köz- és önbiztonsági problémáit
magukévá tevő és a bűnelkövetés számának csökkentését támogatók március 13-án.
„A választókörzetben az elmúlt
időszakban –– megszaporodtak a
betörések és lopások” – hangzott
el Cserni Renáta körzeti megbízott beszámolójában, aki egyúttal
felhívta a figyelmet a riasztók,
mint védelmi rendszerek erős elrettentő hatására. Javasolta, hogy
a lakosok az udvarukban eladható
dolgot ne hagyjanak, mert az csalogató a bűnelkövetők számára,
valamint kérte, hogy akik bejelentést nem tesznek, legalább feljegyzést készítsenek minden észlelt,
rendhagyó vagy gyanúsnak tűnő
dologról, járműről, személyről.
Ezt követően Bálint István, a helyi polgárőrség elnöke ismertette a
szervezet működését és felajánlotta a jogi hátteret egy helyi szervezet működéséhez.
A rendezvény résztvevői egyetértettek abban, hogy kamerák
felszerelésével javíthatnának a
városrész közbiztonságán, az
ugyanis elrettenti a bűnözőket, a
lakossági odafigyelés és önkéntes
járőrszolgálat pedig biztonságérzetet ad a területen élőknek.
Ennek érdekében Tanka Benedek
alezredes – a helyi közbiztonsági
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összefogás ötletgazdája és szervezője – megfogalmazott egy elképzelést egy közhasznú szervezet
létrehozásáról.
A rendezvényen szintén részt vevő
Halász Levente, önkormányzati
képviselő támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és kijelentette, mindent megtesz, hogy
kamera kerülhessen a Köztársaság
út bejövő és kimenő forgalmának
regisztrálásához, amire szintén
nagy szüksége lenne a városrésznek.
A fórum résztvevői szándéka szerint azonban nem csak ide kerülne
kamera, hanem a többi utcába is,
ennek érdekében összefogásra, a
kezdeményezés pénzbeli támogatására kérik a körzet lakóit. Az
adományokat – családonként min.
1000 Ft-tal számolt a Fórum – a
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány számlájára – számlaszám: Budapest Bank
10103836-08930639-00000004,
„9. vk. kamera” közleménnyel –
utalhatják át.
A városrészben működő Tündérkert Egyesület is támogatásáról
biztosította az elképzelést, s felajánlották az egyesület szervező
és információs munkáját a helyi
„önbiztonsági”
együttműködés
létrehozása és későbbi adminisztrációja érdekében.
A fontosabb telefonszámok:
Rendőrségi Ügyeletes: 20/9619898, Járőr: 20/524-0340, Körzeti
megbízott: 70/492-0767.
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Meglepte a kitüntetés Oszvald Marikát és FOdOr lászlót is

Kossuth-díj: A legnagyobb elismerés
Két gödöllői művész kapott
rangos elismerést március
15-én. Nemzeti ünnepünk alkalmából Kossuth-díjjal ismerték el Oszvald Marika,
városunk díszpolgára,
és Fodor László, a Hot
Jazz Band tagja, a Frédéric Chopin Zeneiskola tanára művészi
munkáját. A két kitüntetettel a múlt héten
beszélgettünk.

hallani, hogy az Operettszínházban
játszani fogjuk a Sybillt, s a csuda
tudja, mi vár még rám a jövőben?! Kíváncsian állok elébe a feladatoknak!

készíteni velem riportot. Délelőtt
próbáltunk, kérte, hogy sminkeljem
ki magam, azután a büfén át a Csillárterembe megyünk. Háromra ki is
nyitották az ajtót, s legnagyobb csodálkozásomra ott volt az egész színház, a teljes társulat, énekkarostul,
balettkarostul…, minden kolléga,
akivel negyven éven át játszottam.
Nagyon édesek voltak!
– Hol és mikor lépett fel először
Kossuth-díjasként?
– Már másnap, Lajtai Lajos és Békeffi István A régi nyár című darabjában.
– Melyek az idei színművész feladatai?
– Jelenleg próbáljuk Farkas Ferenc
Csínom Palkóját, amiben két szerepet is játszok – saját magamat, mint
színésznőt és az előadásban megformálandó kocsmárosnét, Örzsét. Nagyon érdekes a feladat, mert Kerényi
Miklós Gábor rendezésében a privát
ember is megjelenik az előadásban.
Április 24-én lesz a bemutató. Emellett én leszek Arkagyina Csehov
Sirály című színművében, aminek
május 31-én az Átrium Film-Színházban lesz a premiere.
2016 műsorát még nem írták ki,

– Meglepődtünk, de természetesen
nagyon örültünk, amikor megérkezett az értesítés a felterjesztésről –
mondta lapunk megkeresésére Fodor László. – Az idén 30 éves a Hot
Jazz Band, 1998 és 2011 között az
amerikai lemezeink mellett négy magyar lemezt is kiadtunk. Emellett a
nemzetközi porondon is igyekeztünk
megállni a helyünket az Egyesült
Államoktól
Svédországig.
Valószínűleg
ezek is szerepet játszottak
abban, hogy
ezt a magas
állami kitüntetést elnyerhettük, de minden bizonnyal
a
közönség
szeretete is,
ahogy fogadnak
minket
koncertjeinken, s ez különösen igaz
a
gödöllői
publikumra,

Fotók: MTI / Mohai Balázs

– A Bajadér turnén szerepeltünk az Operettszínházzal
Izraelben, amikor telefonhívást kaptam arról, hogy várományosa vagyok a kitüntetésnek – meséli Oszvald
Marika. – Ezt azonban
még nem vettem pontos értesülésnek, mígnem a lányom hívott.
Ő mondta el, hogy egy nagyon hivatalosnak tűnő levelet hozott a postás,
amit nem mernek a távollétemben kibontani. Ebből kiderült, hogy felterjesztettek a Kossuth-díjra. A nemzeti
ünnep előtt érkezett meg a meghívó:
március 15-én délután jelenjek meg a
Parlamentben!
– Milyen rangja van a kitüntetésnek a művészvilágban?
– Hatalmas, ez a díj a díjak legnagyobbika. De nem csodatévő, nem
biztosítéka annak, hogy ettől kezdve
bármit teszek a színpadon, az csodálatos lesz. Egy Kossuth-díjas művész
is nyugodtan megbukhat, lehet rossz
a szerepében. A kitüntetés az eddig
végzett munka elismerése, de nem
ülhetünk a babérjainkon.
– Dúdolt valamilyen dallamot a
díj átadására várakozva?
– Nem, nem, tele voltam várakozással, feszültséggel. Amikor átvettem a Kossuth-díjat, semmiféle
megdicsőülést nem éreztem, annál
inkább eufórikus boldogságot.
– Az operettet szerető közönség
különböző módon kifejezett öröme
mellett a társulat köszöntése sem
maradt el…

– Szép kis meglepetést szereztek
nekem! A színház sajtósát persze
beavatták a tervbe. Ő azzal keresett
meg, hogy egy televíziós stáb jön

turisztikai szakMai nap a kastélyban

Fontos a partnerség
Gödöllőn a királyi kastélyban tartott
szakmai napot a Magyar Fesztivál
Szövetség március 18-án. A tanácskozást azzal a céllal szervezték, hogy
a fesztivál-, rendezvény- és konferenciaszervezők, szállásadók, vendéglátásban dolgozók egymás munkáját,
rendezvényeit megismerve, egymást
segítve tematikus turisztikai csomagokat tudjanak összeállítani, ezzel is

erősítve a szálláshelyek kapacitásának jobb kihasználását, a rendezvények, fesztiválok látogatottságának
növelését.
A résztvevők megismerkedhettek
többek között az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és
Vásár lehetőségeivel, tájékoztatást
kaptak a Nemzeti Kulturális Alap pályázási rendszeréről és a jogszabályi
háttérről.
A rendezvényen Gönczi Tibor, a Gödöllői
Királyi Kastély
igazgatója mutatta be a megjelenteknek a kastélyt,
ami
városunk
kiemelt turisztikai célpontja, dr.
Ujváry Tamás

igazgató-helyettes pedig a különböző
partneri együttműködésekről beszélt.
Mint mondta, Gödöllő speciális helyzetben van, mivel a városban rendkívül
sok a program. A helyi szakembereknek azonban sikerült létrehozniuk egy
a rendezvényeket koordináló egyeztető fórumot, aminek eredményeként a
különböző kulturális események nem
egymás konkurenciájaként jelennek
meg, hanem inkább erősítik, kiegészítik egymást. Mint mondta, a kastély
partneri együttműködésre törekszik a
turisztikai szervezetekkel is.
A rendezvényen szintén előadó Darázs György, a Turisztikai Egyesület
Gödöllő elnöke pedig arról beszélt,
mi mindent kell szem előtt tartaniuk
annak érdekében, hogy sikeresen tudjanak jelen lenni a piacon.
Hangsúlyozta az autentikus, térségre jellemző kínálatot, a garantált
színvonalat, a helyes ár-érték arányt,
valamint a körülményekhez és a vendégek igényeihez való rugalmas al(bd)
kalmazkodást.

ha csak az idei évköszöntő koncertre gondolok a Gödöllői Szimfonikus
zenekarral közösen. Ez az év számomra egyébként abban is különleges, hogy 15 éve vagyok a zenekar
tagja.
– A színművészetben ez a díj számít a legrangosabb elismerésnek.
Hogy van ez a zenészek között?
– A zenei világban is ez a legnagyobb elismerés, s az, hogy mi
megkaptuk, több szempontból is
különleges. A Hot Jazz Band az
első jazz-zenekar, aminek odaítélték. A mi műfajunk sok neves képviselője kapott már Kossuth-díjat,
de együttes még sohasem. Mi, mint
zenekar, megosztva vehettük át. S
ami szintén érdekes, hogy ezzel két
zeneiskolai tanárt is kitüntettek, hiszen a harsonásunk, Bera Zsolt is
tanít.
– Milyen visszhangja volt az elismerésnek?
– Fantasztikus! Most szinte arról
szólnak a napjaink, hogy ide-oda
megyünk interjút adni, fotókat készít
rólunk az MTI, keresnek bennünket
a szülővárosainkból, közös képet
szeretnének velünk – és természetesen a díjjal – a barátaink, kollégáink,
rajongóink. Egyébként nagyon sok,
a mi műfajunkat képviselő kolléga
is gratulált, többek között Ittzés Tamás, Berkes Balázs, Fekete Kovács
Kornél, ami azért is jó érzés, mert
ezek szerint a szakma is úgy érzi,

hogy megérdemeltük ezt a díjat.
– És mit szóltak a növendékek
és a szülők? Mert az is nagy dolog,
hogy valakit egy zeneművészeti
főiskolán egy Kossuth-díjas művész tanít, de hogy egy alapfokú
zeneiskolában!
– Ahogy a közvetlen tanár kollégáktól, tőlük is sorra jönnek a gratulációk a telefonomra, a zeneiskola
Facebook-oldalára, és személyesen
is. Jóformán alig tudtam tanítani az
elmúlt héten, egymásnak adták a kilincset, és ez számomra épp akkora
elismerés, mint a díj, hiszen érzem
azt, hogy szeretnek.
– Az ünneplések után milyen feladatok várnak a Hot Jazz Bandre?
– Sok fellépés, és újabb ünneplések, igaz ez már a jubileum kapcsán.
A következő nagyobb koncertünk
Lengyelországban lesz, s készülünk
a júliusi siófoki jazzfesztiválra, aminek mi vagyunk a szervezői. Különleges koncert vár ránk augusztus 4-én
a Fővárosi Állatkertben, majd október 16-án a 30 éves jubileum kapcsán egy nagy születésnapi koncert
az Erkel Színházban sok vendégel,
régi tagokkal, ismert jazz-zenészekkel, és egy erdélyi kamarazenekarral
kiegészülve – hogy csak a legfontosabbakat említsem. És persze ott van
a tanítás, hiszen számomra a növendékeim épp olyan fontosak, mint a
koncertezés.
(k.j.-l.t.)

Jön a kis népszámlálás
Elfogadta az országgyűlés a mikrocenzusra, azaz a kis népszámláslásra vonatkozó javaslatot, így már
biztos, hogy jövőre, a 2011-es előző
és a 2021-ben esedékes következő
népszámlálás „félidejében” felmérik az elmúlt 5 évben bekövetkezett
változásokat annak érdekében, hogy
a döntések előkészítéséhez és hatásainak méréséhez megbízható, időszerű
adatok álljanak rendelkezésre. A „kis
népszámlálás” mintája a lakások és a
népesség 10 százalékára terjed majd
ki, így átfogó képet adhat a népesség nagyságáról, kor, nem, családi
állapot, nemzetiség szerinti összetételéről, iskolázottságáról, foglalkoztatásáról, a lakáskörülményekről, a
háztartások és a családok jellemzőiről, a 2011-es népszámlálás óta eltelt
változásokról.
A törvény a mintába kijelölteknek
anonimitást biztosít és kötelező adatszolgáltatást ír elő, kivéve az egész-

ségi állapotra, fogyatékosságra, nemzetiségre, anyanyelvre és a családi,
baráti közösségben beszélt nyelvre
vonatkozó kérdéseket, amelyek megválaszolása önkéntes. Az adatok statisztikai célra használhatók.
Összeírják a mintába kiválasztott
valamennyi lakott, üres, vagy nem
lakás céljára használt lakást, a lakott
üdülőket, a lakott egyéb lakóegységeket és a közösségi éjszakai elhelyezést
nyújtó intézeteket, valamint az itt élő
embereket. Utóbbiak közül az összeírt
lakásban, intézetben életvitelszerűen
élő magyar állampolgárokat, beleértve az átmenetileg külföldön tartózkodókat is, függetlenül attól, hogy
be vannak-e jelentve adott címre; az
összeírt lakásban, intézetben élő külföldi állampolgárokat, ha 3 hónapnál
hosszabb ideig tartózkodnak Magyarország területén, valamint az érintett
körbe tartozó lakásban, intézetben élő
(-iks)
hontalanokat.
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Akik lóháton tisztelegtek a hősök előtt
A március 15-i városi ünnepség –
ahogy minden évben – idén is lovas
díszelgéssel zárult. A negyed százados hagyomány a gödöllői térség
lovasait összefogó Tarsolyos Lovasegylet, a Gödöllői Lovas Sport és
Hagyományőrző Egyesület, a Szada
SE Lovas Szakosztálya és az isasze-

a közönség. A fogatok hajtói között
a magyar gazdák és amatőr hajtók
mellett élsportoló fogathajtóinknak
is tapsolhatott a közönség. Rendszeres láthatják a domonyvölgyi Lázár
Lovasparkot képviselő négyesfogatot, az elképesztő lovas bravúrjairól
híres Szegedi Gáborral, s köszönet

megyerről, Szadáról, Szentkirályról,
Szilasligetről, Szilvásváradról, Tápióságról, Vácrátótról és Veresegyházról. Mellettük az alábbi lovas
csapatok is képviseltették magukat:
Pócsmegyer: Borda – Légrádi Lovasudvar; Szada: Czapp Béla Lovasudvara, Szada SE Lovas Szakosztálya;
Gödöllő: Fenyves Lovarda, Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző

gi Izsó Lovarda együttműködésével
valósult meg, s első alkalommal képviseltette magát a Gödöllői Agrár
Központ Kft is. Idén a március 16-i
Magyar Zászló és Címer Emléknapjához is kapcsolódtak a résztvevők.
Az élen haladó lovasok kezében a
nemzeti zászlók lobogtak, őket az
1848-as zászlók alatt lovagló huszárok követték, a magyar történelmi
zászlósort Kurucz László csömöri
fogatán, a székely és erdélyi zászlósort pedig Guba Ferenc szadai
fogatán láthatták az érdeklődők. A
fogatok hajtói között a magyar gazdák és amatőr hajtók mellett élsportoló fogathajtóinknak is tapsolhatott

illeti a világbajnoki díjhajtásban ötödik helyezett Dallos Andort, a Szilvásváradi Ménesgazdaság gödöllői
születésű igazgatóját, aki hosszú
évek óta teszi lehetővé, hogy a felvezető lovas egység után a felvonulás két első fogata a Ménesgazdaság
két gyönyörű lipicai fogata lehessen. Idén 14 településről 17 fogat
és több mint 100 hagyományőrző
lovas jelezte részvételi szándékát,
Budapestről, Csomádról, Csömörről, Domonyból, Domonyvölgyből,
Erdőkertesről, Fótról, Hortról, Gödöllőről, Isaszegről, Jakabszállásról,
Kerepesről, Kistarcsáról, Mogyoródról, Őrbottyánból, Pécelről, Pócs-

Egyesület; Fóti Onyx Lovarda; Isaszeg: Hadak Útja Lovassport Egyesület, Ízsó Lovarda, Isaszegi Szent
Márton Lovas Hagyományőrző
Egyesület, Isaszegi Lovas Egyesület;
Mogyoród: Hobby Lovasegylet; Kistarcsa: Kistarcsai Ezüst Ló Lovarda,
Kohajda Lovarda;
Szentgyörgypusztai Lovarda, Domonyi Lovas
Sport Centrum és az őket összefogó
Tarsolyos Lovasegylet.
A lovas díszelgés megszervezését a
felvonulás zászlódíszének rendelkezésre bocsátásával évente kiemelkedően támogatja a Történelmi Vitézi
Rend és a Magyar Nemzeti Lobogó
Társasága.

A TELEKI PÁL EGYESÜLET
ELNÖKSÉGÉNEK
KÖZLEMÉNYE
Február 28-i közgyűlésünkön Teleki Pál Emlékérem kitüntetést
nyújtottunk át Vámos Sándor
asztalosmesternek és a Történelmi Vitézi Rend Közép-Magyarország Keleti Törzsszékének, köszönetünk és elismerésünk jeléül,
Teleki Pál emlékének ápolásában
végzett önzetlen munkásságukért.

2015. március 24.
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Jézus levelei a kereszténység története a Bibliában
címmel Dr. Tonhaizer Tibor filozófus és
a hatalom szövetsége; 5. Tiatira – Az
történész professzor elkalauzol benuralkodó egyház; 6. Szárdisz – A megreformált egyház; 7. Filadelfia – Az egyház,
nünket Törökország hét olyan városába,
melyekben egy-egy keresztény gyülekezet mint szeretetközösség; 8. Laodicea – A
élt. Jézus megjelent János apostolnak, és
megítélt egyház.
rajta keresztül küldött leveleket e gyüleHELYSZÍN:
kezeteknek, melyek bemutatják a keresztény egyház lelki életének jellegzetességeit Művészetek Háza Gödöllő
az apostol korától az utolsó ítéletig.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Az előadások címe:
IDŐPONTOK:
1. A Biblia és a történelem; 2. Efézus – Az
Március 26., április 2., 9., 16., 23.
Csütörtökönként 18 órakor
apostoli egyház; 3. Szmirna – Az üldözött
A belépés díjtalan!
egyház; 4. Pergámum – Az egyház és

A TELEKI PÁL EGYESÜLET MEGHÍVÓJA

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

Művészetek Kertje – Gödöllői Irodalmi Díj 2015
Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői Városi Könyvtár Irodalmi Kerekasztala, az Irka és a Gödöllői Ottlik
Kör irodalmi díjat alapított 2012-ben,
melynek célja Gödöllő és a gödöllői
kistérség tehetséges, pályakezdő irodalmi alkotóinak felkutatása, támogatása, elindítása az írói pályán, valamint elismerésben részesítése. A díj
fővédnöke dr. Gémesi György polgármester és dr. Nánási Éva, Gödöllő
címzetes főjegyzője.
A díjat évente meghirdetett pályázat
keretében neves szakmai zsűri bírálja
el.
A díj szellemisége minden évben
Gödöllő város tematikus évéhez kapcsolódik, melynek címe idén: Művészetek kertje – Gödöllő, 2015. Ember
és természet együttélése, közös lélegzete lehet művészeti gondolat éppúgy,
mint a környezettudatosság, a természet harmonikus fenntarthatóságának
kérdése is. Ezért a Gödöllői Irodalmi
Díjra 2015-ben olyan alkotásokat várunk, melyek hangulatukban, témájukban az ember és természet harmóniáját, kapcsolatát idézik meg.
Pályázni április 26-ig két kategóriában – próza és vers – lehet. A pályázatra még nem publikált írásokat
várunk. Egy pályázó maximum kettő verset és egy prózai írást küldhet
be. Versnél terjedelmi korlát nincs,
prózánál maximum 15 ezer karakter
(szóközökkel együtt). A pályázatra a
jelentkező kizárólag saját szellemi tulajdonát képező művet küldjön be. Ha
a pályázó máshonnét vesz át szöveget/
szövegrészletet (akár csak néhány szót
is), akkor mindig pontosan tüntesse fel
az átvétel tényét.
A pályázat jeligés. Nevezési díj
nincs, a nevezés alsó korhatára 16
év.
A pályaműveket elektronikusan az
irodalmidij@gvkik.hu email címre és

nyomtatott formában is a következő
címre kérjük elküldeni: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 8.
Mindkét esetben fel kell tüntetni az
üzenet tárgyában vagy a borítékon:
Gödöllői Irodalmi Díj 2015.
A pályaművekre csak a jeligét szabad ráírni és a kategóriát (vers vagy
novella). Kézírásos pályaműveket
nem fogadunk el, és a pályaműveken
személyes adat NE szerepeljen.
A pályázathoz külön, zárt borítékban
(emailben külön word dokumentumban) csatoljanak egy adatlapot:
jelige, név, életkor, kategória, lakcím,
telefonszám, email-cím, bemutatkozás. A jelentkezőktől pár soros bemutatkozást kérünk, valamint a gödöllői
kötődés részletezését, amennyiben
nem rendelkezik állandó gödöllői lakhellyel.
A beérkezett műveket neves személyekből álló szakmai zsűri bírálja el:
Czigány György, József Attila-díjas
író, költő, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, Galántai Zoltán,
író, jövőkutató, Kemény István, József Attila-díjas költő.
A pályázat összdíjazása bruttó
170.000 forint, melyet a zsűri a beérkezett alkotások függvényében oszt
meg. Ezen felül a díjazottak oklevélben részesülnek. A Gödöllői Irodalmi
Díjat 2015. június 6-án, szombaton, a
Könyv Ünnepe Gödöllőn rendezvény
keretében adják át.
További információ:
Istók Anna: 06-70/674-4199
vagy istoka@gvkikhu
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Elek apó tovább mesél
155 esztendeje, hogy Kisbaconban megszületett Benedek Elek, akinek meséin azóta
generációk nevelkedtek fel.
Az ő írásainak, gyűjtéseinek
köszönhetően ismerjük többek között Szép Palkót, Bolond Istókot, Szélike királykisasszonyt, hogy csak néhányat
említsek a mesebeli alakok
közül, akik – remélhetőleg –
ma is részei a gyerekek életének.
Úgy gondolom, bár több mint kilencven esztendeje, hogy Elek apó – hiszen
ma is sokan így emlegetik – már nincs
köztünk, de hősei, a szegény vándorlegény, a legkisebb királyfi és Kondás
Jankó ma is képesek belopni magukat
a gyerekek szívébe. Szuperhősök ide,
szuperhősök oda, nincs olyan gyerek,
aki ne kérlelné a szüleit, nagyszüleit,
hogy meséljenek a gyermekkorukról.
Ekkor pedig már csak idő kérdése,
hogy feltegyék a kérdést: És neked
mit mesélt az anyukád, amikor kicsi
voltál? És máris előkerülhetnek a régi
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idők hősei, a királyfik, akik mindent
megvető bátorsággal szállnak szembe a
sárkányokkal, az ördögök, akik mindig
elnyerik méltó büntetésüket, a griffmadarak, akik hátukra veszik az ember fiát, ha az jó szívvel van hozzájuk,
nem is beszélve az állatokról, akiknek
a történetei rendszerint valami jóra tanítják az olvasót és a mesét hallgatót.
Benedek Elek meséi egy olyan korba
repítenek bennünket, ahol a rossz mindig jóra fordult, a gonosz megkapja
a büntetését, a szegénylegény pedig

megkapja a királylány kezét és a fele
királyságot. És micsoda királyság ez!
A juhász aranyszőrű bárányokat legeltet, a palota kertjében aranyalma, szóló
szőlő és csengő barack terem, aki pedig
vándorútra indul, annak az üveghegyen
túlra kell eljutnia. És ami a legfontosabb: mindig győz az igazság!
A régi idők mesemondói ezekbe a történetekbe nem csak vágyaikat szőtték
bele, hanem bölcsességüket, hitvilágukat, tanítási szándékaikat is. S, ahogy
egykor nekünk mesélték, úgy mesélhetjük mi is tovább ezeket a meséket
gyermekeinknek. S attól sem kell félni,
hogy a XXI. század gyermeke számára
nem élvezhetőek, érthetőek sok esetben
több száz éve keletkezett mesék, amelyeknek a szóhasználata bizony sok
esetben eltér a mai nyelvtől. A könyv
szerkesztőinek köszönhetően ugyanis
alapos szószedet segíti a régi kifejezések megértését. S mindezek mellett
az olvasók – vagy a betűket még nem
ismerő leendő olvasók – számára Szekeres Erzsébet csodálatos rajzai teszik
még élvezetesebbé a meséket. Ez már
a második olyan Benedek Elek válogatás, amit az ő illusztrációival tesz közzé
a Kairosz Kiadó.
(Benedek Elek: A tűzmadár – újabb ötvenkét mese)
nyf

WAGNER, GRIEG ÉS STRAUSS A MŰVÉSZETEK KERTJÉBEN

Az idei kulturális tematikus
év ihlette a Gödöllői Szimfonikus Zenekar március 21ei koncertjét. A művészetek
kertjében ezúttal Wagner,
Grieg és Johann Strauss dallamai csendültek fel.
A Siegfried és a Peer Gynt
részletei után többek között olyan népszerű műveket
hallhatott a közönség, mint a
Mennydörgés és villámlás- ,
valamint a Könnyű vér-polka
és a Kék Duna-keringő.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar élén ez alkalommal Ménesi Gergely állt. Az előadást Zelinka Tamás zenei szerjk, fotó: Váraljai János
kesztő magyarázatai színesítették.

ÁLOMRAJZOK A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A Gödöllői Városi Könyvtárban nyílt meg március
16-án Vörös Eszter Anna „A jelen bánatában tisztul
a jövő” című első önálló kiállítása.
A meseszerű, szemet gyönyörködtető rajzokat az alkotó bevallása szerint eleinte az álmai ihlették. Az
első művek fekete-fehérben készültek, a későbbiekben porpasztellel születtek meg a színes rajzok.
A 23 ábrázolást tartalmazó kiállítást Veres Kata nyitotta meg, gitáron játszott Pusztai Gábor, zongorán
Szajkovics Ádám. A címadó vers írója: Vilcsek Adrienne. Vörös Eszter Anna rajzait március 31-ig láthatják az érdeklődők.

CIMBALMOS JAZZFUTAMOK
Különleges találkozásnak lehetett tanúja a közönség március 22-én a Művészetek Házában, ahol a Cimbaliband Dresch Mihály Liszt-díjas jazz szaxofonossal
lépett színpadra.
Fotó: MUZA: Csendes Katalin
Vörös Eszter Anna

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.

Unger Balázs, a Cimbaliband vezetője két évig volt tagja a nagyszerű magyar
jazz szaxofonos quartetjének, 2003-ban azonban elváltak útjaik; Unger Balázs
azonban a mai napig kamatoztatja a náluk megszerzett jazz zenei tudást.
A két kiváló muzsikus tizenkét év után állt ismét egy színpadra, s ennek köszönhetően olyan dalokat is hallhatott a közönség, amik több mint tíz éve nem
csendültek fel koncerten. Az est folyamán régi Dresch Quartet dalok a korábbinál
kicsit más köntösben szólaltak meg, a Cimbali nótákat pedig Dresch Mihály lebj
gendás szaxofon improvizációi tették még különlegesebbé.
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Város-Kép

ÉlmÉnyeket ad És játszva nevel a drámapedagógia

Meghívóó

„Tavaszi zsongás” a főtéren
(folytatás az 1. oldalról)

A Nobel-békedíjas író üzenete
után a résztvevők közös játékban
vettek részt, majd a gyerekek felengedték azokat a lufikat, amikre a drámával, a színjátszással kapcsolatos
gondolataikat írták.
A programsorozat részeként március 26-án, a Művészetek Házában
szervezik meg azt a szakmai találkozót, amelyen a Gödöllőn és a régióban tevékenykedő, a témában érintett
szakemberek cserélik ki tapasztalataikat. A találkozó célja, hogy az e
területen dolgozók megismerjék egymást, lehetőséget teremtsen a szakmai áttekintésre és a párbeszédre. A
Garabonciás Színtársulat célja, hogy
a találkozó hagyományteremtő legyen, s ezt követően minden évben
sor kerüljön az eszmecserére.
A találkozóra kiváló helyszín Gödöllő, hiszen városunkban mind a

Kis Balá
lázs sszzoBrá
ránaK
avató ünnepségére

2015. április 11-én, 11 órá
rára
áraa,

drámapedagógiai nevelésnek, mind a
gyermekszínjátszásnak nagy hagyományai vannak.
A rendezvény főszervezője, Mészáros Beáta elmondta, az egyhetes
programsorozat célja, hogy népszerűsítse a drámapedagógia módszereit
és felhívja a figyelmet az ezen a téren
tevékenykedő szakemberekre, csoportokra. Kiemelte, Gödöllőn nagy
hagyományai vannak a drámapenevelésn
dagógiai nevelésnek,
nem véletlen,
h
hogy
a település
b
benne
van abban
a tizenkilencben,
a
amelyek
hazánkb
ban
csatlakoztak,
a nemzetközi kezd
deményezéshez.
A
G
Garabonciás
Színt
társulat
vezetője
a
arra
a kérdésre,
h
hogy
miért fontos
a drámapedagógia nevelés, hangai

súlyozta annak személyiségformáló
hatását.
A megnyitón szintén részt vevő
Horváth Zoltán rendező, a Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesületének vezetője kiemelte azt is, hogy azok a gyerekek, akik drámapedagógiai nevelésben részesülnek, sokkal nyitottabbak
a színház iránt. Ha az iskolában felkeltik az igényét, a gyerek szívesen
kapcsolódik be akár nézőként, akár
szereplőként. A gyerekeknek órási
élmény, ha részesei lehetnek a színháznak – mondta. Úgy fogalmazott: A
gyerekeket sokkal nehezebb bevinni a
színházba, mint nézőként megtartani.
A GÖFME által bemutatott gyermekelőadások is ezt igazolják.
A március 26-ai találkozó kiváló
lehetőséget biztosít majd a szakemberek számára, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, javaslataikat, amivel még nyitottabbá tehetik a
gyerekeket a dráma, a színház iránt.
(k)

ÉRKEZIK A GÖDÖLLŐI MAGAZIN IDEI ELSŐ SZÁMA!
Hamarosan érkezik a Gödöllői Magazin idei első
száma!
Azt hiszem, nyugodtan fogalmazhatunk úgy, a Gödöllői Magazin következő száma állati jó lesz. Akik
szeretik a természetet, az állatokat – márpedig
városunk lakói szeretik – azok számára valóságos
csemegét ígér a kiadvány.
A kutyák mellett szó lesz lovakról, aprómarhákról
– közismertebb nevén baromfiról – és az ég madarairól.
Megtudhatják, milyen állatokkal, növényekkel találkozhatunk városunk parkjaiban, s az is kiderül,
mire számíthatnak majd, ha bekapcsolódnak a Gödöllői Természetfim-fesztivál programjába.
Kiderül, ki szereti a hosszú szőrű kutyákat, ki a virágok rajongója, és kinek a kedvence a csicseriborsó.
Az olvasók tippeket kaphatnak a túrázáshoz és ötleteket ahhoz, milyen programok közül válogassanak a Művészetek Kertjében.
(ny.f.)

Nagyheti alkalmak
a gödöllői Evangélikus Templomban:

- Április 3. (nagypéntek) 10.00: úrvacsorai
istentisztelet; 18.00: passiói istentisztelet
- Április 5. (húsvét vasárnap) 10.00: úrvacso- Április 1. (szerda) 19.00: Lamentációs istenrai istentisztelet
tisztelet a premontrei testvérekkel
- Április 6. (húsvét hétfő) 10.00: úrvacsorai
- Április 2. (nagycsütörtök) 18.00: úrvacsorai
istentisztelet
istentisztelet

Gödöllő város főterére.
KözreműKödneK:
für AniKó sz
színművész
szz
A f. Chopin zenei Ami növendéKei

Március 27-én, pénteken 17 órakor Gémesi György polgármester nyitja meg Tétényi Éva tárlatát a gödöllői polgármesteri hivatal galériájában.

Város(k)arcok
Tétényi Éva Esztergomban született
1961 karácsonyán. Iskoláit szülővárosában a Petőfi Sándor általános iskola
ének-zene tagozatán, majd a Dobó Katalin Gimnázium orosz-francia tagozatán végezte, utána a Budapesti Műszaki
Egyetem Építészmérnöki Karán szerezte első diplomáját 1985-ben. Vezető
tervezőként számos műemlékfelújítást,
lakóházat és középületet tervezett, később Budapest VI. kerületének, majd
Győr-Moson-Sopron megyének lett a
főépítésze, ahol városépítő-városgazdasági szakmérnöki tudását kamatoztatta. Többek között nevéhez fűződik
az Andrássy út világörökségi programja, de vezetett fővárosi civil szervezetet
és tagja volt a Képzőművészeti Egyetem társadalmi tanácsának, valamint
a Magyar Építőművészek Szövetségének is. Neve Esztergom független
polgármestereként vált széles körben
ismertté. Most alkotó művészként
mutatkozik be immár második alkalommal. Tavaly Párkány-Sturovó adott
otthont első kiállításának, melyen elsősorban portrékat láthattak az érdeklődők. Most város-portrékat nézhetünk.
Miközben Tétényi Éva szigorú szabályok szerint festi gyönyörű ikonjait,
a most Gödöllőn bemutatkozó képeit a
valósággal keveredő szubjektum uralja. Létező tereket, utcákat, tornyokat
rajzol, úgy ragadva meg azokat, melyek így, csak az ő személyén
keresztül léteznek. Míg az utazásainkon készített fotó a gép
objektívén keresztül rögzíti a
pillanatot, addig ezek a város(k)
arcok az ember szubjektív énjén
át osztják meg az élményt, és
a helyszínhez kötődő grafikák
könnyedén lépkednek át az érzelmi dimenziókon. Az akvarellel színezett tusrajz igényli talán
a legbiztosabb és leggyorsabb
kezet, s ezért az, hogy Esztergom utcái, főtemploma, vagy
Dalmácia, Korzika, Szardínia
kikötői, rejtett szigetecskéi,
vagy Mostar jellegzetes épületei

elevenednek-e meg az érzetkarcokon,
az majdhogynem másodlagossá válik,
olyan magával ragadóan egyszerre lendületes és könnyed az a kép, melyet a
valóságból és a képzeletéből tár elénk
Tétényi Éva, aki így vallott saját magáról:
„Számomra a rajz ugyanolyan kifejező eszköz, mint a beszéd. Talán hamarabb kezdtem el rajzolni, mint beszélni. A matematika és a rajzolás iránti
szenvedélyem miatt mindig van nálam
papír és ceruza. Ezért ma is természetes, hogy egy-egy probléma megoldásánál előkerül a vázlatfüzet. A zene
iránti rajongásomat a Kodály módszernek köszönhetem, amivel kisgyermek
koromban ismerkedtem meg. Másik
szerelmem, a szép magyar beszéd. A
mérnöki tudomány és a művészetek
szeretete vezetett oda, hogy bármi is
történt az életemben a rajzolás, festés,
később az ikonfestészet lett az a világ,
ahol a racionális világot felválthatja az
érzelem, az intuíciók varázsa. Ebbe a
másik világba tekinthetnek most be
azok, akik megnézik a kiállítást. A több
száz alkotás közül azokat választottam
ki, melyek vázlatait utazásaim során a
helyszíneken készítettem. Külön köszönet a kiállítás megrendezéséért Gémesi György polgármester úrnak, és
Péterfi Csabának.”
/Várossy Eszter/
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Támadnak a kullancsok, védekezzünk ellenük!
Az urbanlegends, Földvári Gábor,
a Szent István Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének
adjunktusa segítségével összegyűjtött pár népszerű és ismert tévhitet
a kullancsokról, amelyek cáfolata
most különösen hasznos lehet, hiszen a jó idő beköszöntével számítanunk kell a kullancsok elszaporodására.
1. A tévhittel ellentétben a kullancsok nem rovarok. A kullancsokat
a laikusok többsége rovarnak tartja, ezért is terjedt el a közbeszédben, hogy potrohuk van. Ez nem
igaz, mivel a kullancsok az ízeltlábúak törzsébe tartoznak, azon
belül a csáprágósok altörzsében és
a pókszabásúak osztályába. Ebből
következően nincs is potrohuk, hanem csak fejrészük és testük.
2. Elterjedt „kiszedési mód”, hogy
a kullancs fejét az óramutató járá-

sával megegyező irányba kell csavarni, nehogy beszakadjon. A valóság ezzel szemben az, hogy nem
kell csavargatni, és egyáltalán nem
olyan nagy baj, ha beszakad a feje,
így legalább nem tud kórokozót
fecskendezni a testünkbe.
3. Szintén sok helyen hallhatjuk,
hogy a kullancsok a fáról pottyannak ránk, ezért kell különösen az
erdőkben figyelnünk. A kullancsok
azonban legtöbbször a fűből támadnak, és Haller-szerv nevű tapogatóikkal keresik meg áldozatukat.

Kutyasuli kölyökkutyával
Tételezzük fel, hogy beszereztél egy
kölyökkutyát, aki édes és aranyos,
csak egy kicsit csócsál, felugrál, picit
nyüsszög, bepiszkít…

idősen már mindenre szeretné kutyáját
megtanítani. Ahogyan az embereknél,
úgy a kutyáknál is a fiatalkor az, amikor szivacsként szívják magukba az in-

Most pedig azon morfondírozol:
Normális ez a tevékenység?
• Ez így marad ÖRÖKKÉ?!
• A szomszéd kutyája miért olyan jó
mindig?!
• Mit csináltam rosszul?
• Mit tehetnék, hogy ez megváltozzon?
Az utolsó kérdésed volt a legjobb! Ha
erre meg is találod a helyes választ, akkor már egy hatalmas lépést tettél afelé, hogy kedvenced jó gazdájává válj!
Igen, a megoldás: egy jó kutyaovi!
Sokan azt gondolják, hogy a kölyökkutyának nem kell az ovi, az úgyis csak
bohóckodás. A másik véglet, aki ennyi

formációt. Mennyivel könnyebb dolga
lenne a gazdinak, ha eleve a jót tanulná
meg kedvence! Iskolánk az elsők között volt az országban, aki felismerte,
hogy a kölyökkutyák korai szocializációja, nevelése kulcsfontosságú szereppel bír kutya és gazdája harmonikus
kapcsolatának kialakításában.
Felszereltségünk is tükrözi elhivatottságunkat:
• Rengeteg akadály (kicsi – nagy, egyenes – görbe, kemény – puha, magas –
alacsony…), melyek megismerése magabiztossá teszik a kiskutyát bármely
szituációban.

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Ez hő- és mozgásérzékelő receptorokat tartalmaz, valamint különböző vegyületeket képes felismerni.
4. Tévhit, hogy kullancsokhoz csak
egyszer használatos eszközökkel
szabad nyúlni. Az eltávolításnál
az egyik legfontosabb szempont a
gyorsaság. Földvári ezért azt ajánlja, ha már az erdőben, kirándulás
közben észrevesszük, hogy kullancs
kapaszkodott belénk, akár puszta kézzel is kiszedhetjük. A steril
eszközök mítosza szerinte alaptalan félelmet szül, aminek hatására
csak később megyünk orvoshoz
kullancsunkkal. Pedig ez idő alatt a
kórokozó nagyobb eséllyel jut be az
emberbe, mintha azonnal kiszednénk az állatot.
5. Végül a szakértő szerint arra
sincs tudományos bizonyíték, hogy
a kullancsok támadása megelőzhető lenne vitaminszedéssel.

• Számos furcsa hang (zörög, csörög,
vijjog, durran, kerepel, hangos, dudál…), melyekhez fokozatos hozzászoktatása egy kiegyensúlyozott kiskutyát eredményez.
• Seregnyi kiskutya (játékos, félénk,

domináns, visszahúzódó, lomha, pörgős… ; kicsi, nagy, közepes…, szuka
– kan), melyek megismerése elengedhetetlen, hogy megtanulja hogyan is
kommunikáljon más kutyákkal.
• Idegen emberek (férfiak – nők, gyerekek – felnőttek – idősek, hangosak
– csendesek), akiknek a jelenléte hozzájárul, hogy megfelelő bizalommal
forduljon az emberek felé.
• Ovinkban különböző egyéniségű, de
hasonlóan elkötelezett oktatók tevékenykednek, munkájukat pedig lelkes
segítők teszik könnyebbé.
gksk.hu

Megint lehet oroszlánt
simogatni Gyöngyösön

Március 30-április 3., hétfő-péntek, 17-18 óráig,
Április 4., szombat, 9-11 óráig:
DR. KOLESZÁR ISTVÁN RENDELŐJE, Árpád u. 32.
Április 7-10., kedd-péntek, 9-11, 17-19 óráig,
Április 11., szombat, 9-11 óráig:
PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDELŐ, Szabadság út 97.
A kedvezményes veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.500 forintba kerül.
Ez az összeg tartalmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a
regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket. A szintén kötelező 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.

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

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon
vagy a krajczardori@gmail.com e-mail címen.

delkező, idősebb németjuhász úr. ba. Pörgős, csóválós, bújós kutyus.
Rendkívül türelmes, aktív, más Szeretnénk ha ezen tulajdonságait kakutyákkal toleráns eb. Szeretne matoztathatná leendő családjánál is.
saját családjára vigyázni!

Március 23-28., hétfő-szombat, 8-9 óráig:
DR. BODÓ SZILÁRD RENDELŐJE, Kazinczy Ferenc u. 34.

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

Nyegle: Közepes testű keverék Bogár: Radarfülekkel ren- Füles: Keverék kan, szeretetbom- Hatvan: Keverék szuka kutyus (balszuka. Gödöllőn fogták be. Egyelőre
rettentően fél. Eredeti gazdáját keressük!

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

CICA GAZDIT KERES

Oroszlánok születtek március 12-én Gyöngyösön, méghozzá rögtön három. A két lány és egy fiú az állatkert oldala
(gyongyos-zoo.hu) szerint egészségesek és nagyon jól érzik
magukat. Májustól pedig személyesen is lehet őket dögönyözni és simogatni.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

ÁPRILIS 11-IG KEDVEZMÉNYES ÁRON
KAPHATNAK OLTÁST A GÖDÖLLŐI KUTYÁK

ra). A képen Füles barátjával látható. Jól
szocializált, embercentrikus, aktív eb.
Régóta örökbefogadóra vár!

Szombat: 10-12, vasárnap: 16-19-ig,Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Milei László, Tel.: 30/551-1346.

TURUL
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Veszettség elleni oltás!:
4.000 Ft/ állat
Féregtelenítő tbl:
200 Ft/ 10 ttkg
Chip + Regisztráció:
3500 Ft/ állat
H-P: 10-12 és 16-19
Sz: 10-12 és V: 16-19
Gödöllő, Faiskola u. 2.
06/30-9439-898

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Március 21-én és 22-én
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:
Dr. Koleszár István
rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06-30/535-5523
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akrobatikus torna – sikeres gse szezonkezdés

Nyolc csapat hét érem
Március 14-én rendezték meg
Érden az ÉTC Kupát, az idei év
első akrobatikus torna versenyét. A Grassalkovich SE nyolc
egységgel indult és öt arany-,
egy ezüst- és egy bronzérmet
szereztek.
A GSE csapatai szenzációsan szerepeltek, aranyérmek sorát a Szabó
Csilla, Darabont Zsanett, Kőhler
Kitti leány hármas, a Trézsi Richárd, Nyerges Anna vegyespáros a
11-16 éves korosztályban és a Darabont Júlia, Zamecz Kitty, Lőrincz
Boglárka leány hármas School
Class kategóriában kezdte meg. A
sort a Bálványos Noémi, Márta
Blanka, Rezsabek Janka Gyermek

leány hármas, valamint az Újonc fiú
négyes: Varga Levente , Nagy Dávid, Jankó Baján, Kőhler Csaba
alkotta formáció folytatta.
A Méder Boróka, Császár Emma
Gyermek leány páros is jól teljesített, jutalmuk a 2. hely lett, míg életük első megmérettetésén a Kezdő
korosztályú Bagyin Eszter, Ádám
Adrienn, Kupi Boróka, Willimek
Fruzsina alkotta csapat harmadik
lett. A Tóth Boglárka, Császár
Inez Gyermek leány páros ezúttal
a negyedik helyet érte el a verseny
legnépesebb mezőnyében.
Kőhler Viktória edző, így értékelte a csapatok szereplését: – A
hosszú téli kihagyás után nagy
lendülettel készültünk a szezon

küzdősport – Újabb 19 érem a gödöLLői taekwondo-sok nyakában

Czeba Mihály csapata remekelt
A március 14-ei hétvégén Szlovéniában járt Czeba Mihály 6.
danos mester csapata és kiváló versenyzéssel 19 érmet
nyertek a gödöllői Takewon-do
SE sportolói.
A versenyre 13 országból, több mint
600-an neveztek, így elmondható,
hogy egy igen magas rangú kupán
vehetett rész a gödöllői csapat, akiknél mind a 12 induló, gyermektől a

veteránokig büszke lehet teljesítményére. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a megszerzett 5 arany-,
7-7 ezüst- és bronzérem. Bontovics
Babett és Vajkovics Ferenc mesterek bíróként is képviselték a klubott.
Vajkovics mester a veteránok között
formagyakorlatban és küzdelemben
(+85kg) is első helyett szerzett, ahol
is a döntőben kiváló küzdelemben,
egy súlyban és magasságban is a
mezőnyből kimagasló angol ellenfe-

LabdarÚgás – hárombóL egy győzeLem

A Pilis örülhetett Gödöllőn
Az elmúlt hétvégén mindhárom gödöllői labdarúgó csapat pályára lépett saját pontvadászatában. A mérleg: A
GEAC idegenben vizsgázott
ötösre, ellenben a Gödöllői
SK első csapata hazai pályán, míg a GSK kettő idegenben kapott ki 2-1-re.

lői fiatalok vereséggel hagyták el a
pályát és 22 ponttal jelenleg a 11.
helyen állnak a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 19. forduló: Gödöllői SK – Pilisi LK 1-2 (12) Gól: Polyák Attila.

A Pest megyei I. osztályban szereplő GSK a tavasszal remeklő Pilisi LK (négy meccs 3 győzelem)
együttesét látta vendégül. Az igen
küzdelmes és jó színvonalú találkozón Polyák Attila révén a Gödöllő szerezte meg a vezetést, de
még az első félidőben fordítottak a
vendégek. A folytatásban már nem
változott az eredmény, így a gödöl-

Magabiztosan, 5-0-ra nyert a
GEAC csapata Valkón, ezzel mindhárom tavaszi bajnokiját megnyerte Nagy Béla együttese, akik 22
ponttal a 9. helyet foglalják el a II.
osztály északi-csoportjában.
Megyei II. osztály északi-csoport,
19. forduló
Valkó KSK – Gödöllői EAC 0-5
(0-2) Gól: Menyhárt Ákos (2), An-

Megyei II. osztály – Ötösre
felelő „egyetemisták”

kéziLabda – idegenbőL hozott pontok

Nem volt sima, de nyert a GKC
A várnál nehezebben, de nyerni
tudott a Gödöllői KC Dunaharasztiban, ezzel 24 pontos a csapat és
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tartja a 3. helyét az NB II. északi-csoportjában. A juniorok is nyerni tudtak háromgólos különbséggel

első versenyére, hogy felmérhessük,
milyen állapotban vannak csapataink. Egységeink nagyon összeszedetten és koncentráltan versenyeztek, ezt mutatják mind a helyezések,
mind az elért pontszámok is. Nagyon
jó hangulatban telt a verseny, sok lelkes szurkoló támogatta a Grassalkovich SE indulóit. Bízunk benne, hogy
az év továbbra is hasonló sikereket
tartogat számunkra. Természetesen
mindig van hová fejlődni, a munkát
folytatni kell, hisz a jó eredmények
mögött sok edzés és gyakorlás áll. ké

röpLabda – könnyed Lépés az eLődöntő feLé

Magabiztos TEVA-GRC siker
A negyeddöntőkkel folytatódtak a női röplabda bajnokság
küzdelmei, ahol a TEVA-GRC
ellenfele a Jászberény. A párharc első mérkőzésén 3:0-ra
verte a Jászberényt hazai pályán a TEVA-Gödöllői RC, ezzel tett egy lépést a legjobb
négy közé jutás felé.
Az alapszakasz 2. helyén végző gödöllői hölgyek a legjobb nyolc között
a 7. helyen záró Jászberényt kapták
ellenfelüknek, a tét a négy közé ju-

tás az egyik fél második győzelméig
tartó párharcban. Horváth András
tanítványai az első találkozón már
tudatosították ellenfelükben, hogy
ki az „úrnő” a háznál, magabiztosan
nyertek 3-0-ra, ezzel a párosításban
1-0 a Gödöllő javára az állás.
A második mérkőzést március 27-én
rendezik Jászberényben, ha szükséges, akkor a harmadik találkozó ismét Gödöllőn lenne április 5-én.
NB I negyeddöntő, 1. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Jászberényi
-ttRK 3-0 (23, 17, 20)

diákoLimpia – városi mezei futóverseny

Az Erkel futói az összesített elsők
let utasított maga mögé. Ki kell még
emelnünk Horváth Tamást, aki nagy
küzdelemben térdsérülése miatt maradt le a döntőről és lett bronzérmes.
-czm-

Március 18-án, a Kastély-parkban rendezték meg a tanévi
Diákolimpia mezei futóversenyének városi selejtezőjét a IIIV. korcsoportos diákok részére egyéniben és csapatban.

Horváth Tamás

gyal Zoltán, Rákos Balázs, Szántó
Ádám.

Megyei III. osztály – Tavaszi
hidegzuhany
Újabb vereséget szenvedett a bajnoki címre is esélyes GSK II.,
ezúttal Vácrátóton. A papírforma
alapján könnyed gödöllői győzelmet ígérő párharc elvesztése azt
is jelentheti, hogy kezdhet lemondani bajnoki álmairól a csapat. A
közép-csoportban 41 pontot gyűjtő
Gödöllő a 2. helyen áll a tabellán.
Megyei III. osztály közép-csoport, 19. forduló
Vácrátót KSE – Gödöllői SK II.
-ll2-1 (0-0) Gól: Szabó László.
Pest Megyei III. osztály
20. forduló
Március 29., vasárnap 15 óra
Gödöllői SK II – Galgamácsa
ÉESK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
és 20 ponttal a tabella 2. helyén állnak csoportjukban Mácsár Gyula
tanítványai.
NB II északi-csoport, 15. forduló:
Dunaharaszti MTK – Gödöllői KSC
31-32 (5-8) Juniorok: Dunaharaszti
MTK – Gödöllői KSC 17-20
-li-

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

Adószám:
18721728-1-13

A gödöllői iskolák versenyén összesen 217-en álltak rajthoz. A II. korcsoportban egyéniben a lányoknál Márta
Rozi nyert (Damjanich), Ferenc Janka (Szent Imre) lett a második, míg a
3. helyen Pálocska Csenge ért célba
(Damjanich). A csapatban az Erkel
nyert, míg a Szent Imre lett a második.
A fiúknál egyéniben az Erkeles Korsós
Zoltán ért célba elsőként. Őt Roska
Dániel és Kőszegi Dominik (mindkettő Hajós) követte. Csapatban a sorrend:
1. Hajós, 2. Erkel, 3. Petőfi.
A III. korcsoportban a lányoknál egyéniben
Gódor
Fanni
nyert,
2. lett Hrapan
Júlia (mindkettő Erkel), míg
a 3. helyen ért
célba Eszenyi
Napsugár (Hajós). A fiúknál

a Szent Imrés Bujdosó Zoltán lett az
első, Miknyóczki Ádám (Hajós) a 2.,
míg Desnoix Norbert (Erkel) a 3. lett.
Csapatban a hölgyeknél Hajós, Erkel,
Szent Imre, míg a fiúknál Erkel, Hajós,
Szent Imre volt a sorrend a dobogón.
A IV. korcsoportos lányok küzdelmét
Árvai Virág (Erkel) nyerte, megelőzve
Komoróczky Biankát (Petőfi) és Müller Laurát (Erkel). A fiúknál ebben a
korcsoportban Kovács Balázs (Hajós)
szedte a lábát a leggyorsabban, megelőzve Ferenc Domonkost (Szt. Imre)
és Jenei Botondot (Török). Csapatban
a sorrend a lányoknál: 1. Erkel, 2. Szent
Imre, 3. Premontrei, míg a fiúknál: 1.
Erkel, 2. Premontrei, 3. Hajós.
Összességében az Erkel nyert egyéniben hat, míg csapatban hét dobogós
helyezéssel.
-lt-

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 – feLemás hétvége
AZ NB II-ben győzött a GSBE

NB II-ben győzelmet aratott a
GSBE első csapata, akik Fót
elleni győzelemmel előreléptek az 5. helyre.

Az utolsó forduló előtt minden esély
megvan arra, hogy a Sakkbarátok a
mezőny első felében végezzenek.
A második csapat mérkőzésén az

ifjú Pervai László győzelmet aratott
a vendégek csapatvezetője ellen, ennek ellenére simán kikapott.
NB II Erkel csoport, 8. forduló
GSBE – Fóti SE 6,5-5,5
Pest megye I/A, 8. forduló
GSBE II – Szigetszentmárton 1,53,5
-vb-

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
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Március 26., csütörtük, 17.00:
Bartek Zsolt (klarinét) növendékeinek hangversenye
Március 28.. szombat. 11.00:
Láng Gabriella (zongora) növendékeinek hangversenye, 15.00:
Gödöllő KirályVáró: Királyi Kölyök Koncertek, Hangszerbemutató óvodásoknak és kisiskolásoknak, 1. rész – A fafúvós
hangszerek
Március 31., kedd, 17.00:
Az akkordikus tanszak kiemelt
hangversenye

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.
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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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.
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.
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz („szippantott
szennyvíz”) elszállításának, ártalmatlanítás céljából történő átadásának rendjéről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Gödöllő Város Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 44/F. § (3) bekezdés c) pontja alapján a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizek
begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából történő átadására
versenyeztetési eljárás eredményeképpen Szepesi Zoltán egyéni vállalkozót jelölte ki közszolgáltatóként.
A Közszolgáltató Gödöllő város közigazgatási területén kizárólagosan jogosult és köteles a fenti szolgáltatás

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
elvégzésére.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2015.
(III. 6.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével a rendelet hatálya
alá tartozó Ingatlantulajdonosok kötelesek az ingatlanukon keletkezett,
közüzemi csatornahálózatba, vagy
más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szenynyvízre vonatkozó, az önkormányzat
által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal
igénybe venni. Az érintett ingatlantulajdonosok jogait és kötelezettségeit,
a közszolgáltatás igénybe vételének
módját, a közszolgáltatási díj mértékét és fizetésének módját meghatározó önkormányzati rendelet elérhető
Gödöllő város honlapján, a www.

godollo.hu/polgarok/hirdetmenyek/
rendeletek/ menüponton belül.
A Közszolgáltató a közszolgáltatást
hétköznap - hétfő, szerda, pénteki napokon - 8:00-20:00 óráig terjedő időtartamban biztosítja, a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítását az Ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül,
az Ingatlantulajdonossal egyeztetett
időpontban végzi el. Az Ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat köteles a teljesítéskor, helyben, számla
ellenében kifizetni.
A Közszolgáltató az alábbi elérhetőségeken áll az érintett ingatlantulajdonosok rendelkezésére:
Szepesi Zoltán egyéni vállalkozó –
Háztartási szennyvíz szippantása
Tel.: 06/30 596 3188; 06/30 748 03 87
E-mail: szepesikont@gmail.com

A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HIRDETMÉNYE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL
A 2015/2016. tanévre történő beíratás
időpontja:
2015. április 16. (csütörtök), 8-19
óra között
2015. április 17. (péntek), 8-18 óra
között
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXV.törvény 50.§ (1) bekezdés
értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

Döntését írásban közli a szülővel. A
felvételi kérelem elutasítása esetén a
szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy
érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal élni.
Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg
illetékes tankerületi igazgatójához
nyújthatja be.

Amennyiben a szülő nem a kötelező
felvételt biztosító körzetes iskolába
kívánja gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét
elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését
követően 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító
iskola első évfolyamára.
dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

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 Gimnázium
„B” épületének aulája

A belépés díjtalan!

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 23-29-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Március 30-április 5-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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
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A Művészetek HázA Gödöllő
szervezői, értékesítési asszisztensi
munkakörben állást hirdet
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
- Felsőfokú végzettség,
- Üzleti angol nyelv tárgyalási szintű és írásbeli tudása a napi gyakorlatban,
- Legalább 1 év munkatapasztalat: angol és magyar nyelvű üzleti tárgyalás, hivatalos
levelek megfogalmazása mindkét nyelven, online marketing, PR (web és közösségi
média területen aktivitások, szerkesztés, stb.)
- Magas szintű office irodai alkalmazások napi használata (MS Office, Macintosh
rendszereken, valamint Photoshop kezelése)
- Az alábbi munkarend vállalása: 4 havi munkaidőkeretben, 4-12 óra napi munkaidő,
a munkaidő reggel 7.00 óra és másnap reggel 7.00 óra között változóan kerül beosztásra a feladatokhoz igazodóan.
ELVÁRT KOMPETENCIÁK:
- Kiváló szintű kommunikációs készség,
- Kiváló szintű proaktivitás, kiemelkedő szervezőkészség és problémamegoldó képesség,
- Kiváló szintű íráskészség (hivatalos levelek önálló megfogalmazása angolul és magyarul),
- Online-, web és közösségi média területén szerzett magas szintű ismeret,
- Türelmes, rugalmas, kreatív, jó tempóérzékkel rendelkező, monotónia tűrő.
Előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akiknek kulturális területen szerzett
szervezői, menedzseri, értékesítési tapasztalata van. Gödöllőn vagy környékén élő
álláskereső vagy munkavállaló.
Az álláspályázatokat fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel 2015. április 7.
(kedd) 16.00 óráig várjuk a muveszet@muza.hu email címre.

Felhívás
Mob.: +36/30-952-9987
A Gödöllő, Dózsa György út 69.
székházban, a földszinten lévő
2
22,5 m -es, kiskonyhával is rendelkező BÜFÉ helyiség bérbeadó.
Ajánlatokat 2015. március 31-ig várunk a
titkarsag@vuszikft.hu e-mail címre, érdeklődni lehet
a következő telefonszámon: +36-20/462-0860
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, apánk BARTA LÁSZLÓ temetésén részt
vettek és részvétüket fejezték ki. Barta Lászlóné
és családja

KÖZLEMÉNY
+50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ! A Petőfi
Sándor általános fiúiskola 1965-ben végzett, A
osztályos tanulói találkozót tartanak. Helyszín:
Április 11. szombat 16 óra. I.S. 26/546-307
+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert
ezt biztos elolvassák

INGATLAN
+Gödöllő, Fácán soron, egyetem mellett eladó,
vagy elcserélhető egy két és fél szoba, hálófülkés felújított tetőtéri lakás. Erdő mellett, panorámás kilátással, új fa nyílászárókkal. Irányár 17,3
millió Ft. Opcióban garázs külön megvásárolható. Gödöllői 80-100 m2-eres családi ház kis
telekkel csere érdekel. Érd.: 20-320 40 23
+Új építésű 1 szintes ikerházi lakás eladó a
kertvárosban 2szoba+ nappalis kulcsrakészen
18,9MFt i.áron, ill.3+ nappalis 21,9M-ért! 20772-2429
+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
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+Kazinczy körúton, felújított, tégla 64nm-es 2
szobás, erkélyes, 3.em. lakás eladó 10,99M-ós
áron 20-772-2429
+Eladó a központban kétszobás lakás! Iár: 8,5
MFt!! 20-804-2102
+Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten földszinti 2 szobás lakás, 56nm-es, felújított, egyedi fűtésmérős, műanyag nyílászárós l0,9Mós
i.áron. 20-772-2429
+Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal,
teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt! 20-539-1988
+Központ közelében, jó állapotú, 2007-ben
épült, 94m2-es, nappali+ három szobás ikerházi
lakás kis kerttel eladó! Iár:22.9MFt! 20-539-1988
+Eladó kétszobás erkélyes felújított lakás Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.5 MFt (20)804-2102
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L. utcában,
földszinti, 40m2-es, kétszobás lakás kedvező
9MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988
+Eladó nappali+2 félszobás lakás, új
műanyag nyílászárók, szigetelt tömb Iár:9.8
MFt. (20)804-2102
+Gödöllő központjában, négylakásos társasház második emeletén nappali+ két
szobás cirkós lakás kedvező áron eladó!
Iár:19.5MFt! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180
m2 családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Teremgarázs-kocsibeálló kiadó!! 12EFt/hó
(20)804-2102
+Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház Gödöllő
új építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló,
terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20)804-2102
+(3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nappali+4szobás kiváló minőségű,
szép megjelenésű családi ház nagyméretű
kertkapcsolatos terasszal több szobából erkélykapcsolat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték
arány: 27,9 mFt 20-919-4870
+(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

+(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 épült kerti szauna, mosdóval, zuhanyzóval
+ kemence. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+(3860) Eladó Gödöllőn egy forgalmas helyen egy 100nm-es üzlet ingyen parkolási
lehetőséggel. Az ingatlan lakásként is funkcionálhat. Két vizesblokkal rendelkező zöldövezeti részen az Erzsébet Park szomszédságában található. Kiválóan alkalmas bármely
rendelőnek, irodának, üzletnek, kereskedelmi
célra. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870
+(3876) Eladó Gödöllőn a belvárosban egy
70nm-es nyeregtetős vert falból épített 2szobás
kis parasztház 270nm-es telekkel. I.á.: 13,8 mFt
20-919-4870
+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő
gerendák miatt az összes belső fal kiüthető és
tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő
a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+Eladó Veresen egy 1000nm-es építési telek
egy téglaépítésű melléképülettel alkalmi áron:
8,5 mFt 20-919-4870
+(3883) Eladó Gödöllő Blahai részén, 600nmes 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
+(3865) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
nappali+5 szobás kifogástalan állapotú 3 szintes 214nm összalapterületű (alsó szint 74nm)
családi ház 528nm-es 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
+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss
József utcában egy nappali+3szobás 90nm alapterületű családi 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

+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy nappali+2szobás szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti medencével, nagy
terasszal. A szuterénben több funkcióra alkalmas helységgel. Örökpanorámás, déli fekvésű
kilátással. I.á.: 27,5 mFt 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
+Eladó Gödöllő Fenyvesi részén egy 4lakásos társasházban egy 110nmes nappali+3szobás 2fürdőszobás igényesen kialakított, udvarrésszel rendelkező öröklakás, automata
garázsajtóval ellátott garázzsal. I.á.: 27,9 mFt
20-919-4870
+(3875) Eladó Gödöllőn egy kastély mögötti
utcában egy 2szobás kis családi ház 239nm-es
telken. Az ingatlan teljes közművel ellátott, gyümölcsfákkal telepített, melynek irányára 14,8
mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn júliusi átadással újonnan épített nappali+3szobás, teraszos, kertkapcsolatos
két ikerház kulcsrakész á
llapotban. I.á.: 24,9
mFt 20-919-4870
+(3855) Eladó Szadán 2473nm területű 40m
széles gyümölcsfákkal, szőlővel telepített, déli
fekvésű, teljes közművel ellátott építési telek.
I.á.: 15 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában egy
520nm-es telken egy 35nm-es lakóház-udvar
megjelölésű épület. A telken 23 gyümölcsfa van
telepítve. I.á.: 11,9 mFt 20-919-4870
+(3880) Eladó Gödöllőn a központhoz közel
egy csendes utcában egy téglaépítésű, nyeregtetős, 4szobás parasztház, mely 2 vizesblokkal
rendelkezik összesen 110nm alapterületen. I.á.:
12,7 mFt 20-919-4870
+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: 30-336-7266.
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi
ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra
is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha,
fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik
még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm)
2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs,
kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243
(egész nap).
+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
+Gödöllő, blahai részén a Vőfély közben eladó
120nm-es nappali + 2 szobás kétszintes családi
ház, dupla garázzsal, szuterénnel. Irányár: 23,9
MFt. Tel: 20/250-6563.
+Isaszegen, főúton többszintes, többgenerációs családi ház nagyon jó állapotban eladó. Tel:
30/2158-539
+Eladó Gödöllőn, áron alul Öreghegyi utcában egy kertes családi ház. 4 szoba+ nappali,
2 fürdőszoba, garázs, pince, 2 fedett kocsibeálló, szauna, fedett medence 220nm-es. A ház
hasznos alapterülete 180nm, telek 2180nm. Iár:
46,9MFt. Tel: 20/935-4687
+Vácszentlászlón csendes, aszfaltozott mellékutcában, 638nm-es, gondosan rendben tartott
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! Csatorna a telken
belül, termő gyümölcsfák, +fúrt kút. Iár:3MFt.
70/3356-127, 20/200-8549
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+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. Tel: 20/925-8912
+KIRÁLYTELEP legszebb részén, 1000nm-es
telken 3 szobás, összkomfortos, 2 pincével, egy
külön garázzsal, gyűrűs kúttal szigetelt családi
ház eladó. Ár: 30 MFt. Tel: 20/3168-524
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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

+Gödöllőn eladó 1081 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK
buszmegállóhoz, boltokhoz, belvároshoz közel.
Tel: 20/351-6904

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

ALBÉRLET KIADÓ

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

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

ÁLLÁS

+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455583.

+Gödöllőn Fenyvesben kiadó 90nm-es felsőszint külön bejárattal: 2szoba, fürdő, amerikai
konyha-nappali. Általány rezsi. Közel busz, vonat, boltok, iskola, óvoda. Parkolás az udvaron.
70/381-8029

+Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás felújított, bútorozott, gázkonvektoros földszinti lakás alacsony rezsivel 1 v. 2 személynek kiadó.
50eFt/hó+ rezsi. Tel. 30/2014-769
+Gödöllő központjában, a régi posta épületében az emelet egyben vagy külön helyiségenként is kiadó. 20/ 935-4687

+Fiatal, érettségizett, jó számítógép ismerettel rendelkező rugalmas munkaerőt keresünk,
gödöllői adminisztrációs munkára. Munkaidő:
06:30-15:00 óráig. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajz elküldésével, bérigény megjelöléssel
a hem@elmuszolg.hu email címre.
+Pénzügyi és személyügyi ismeretekkel és több
év szakmai tapasztalattal rendelkező személyügyi és pénzügyi ügyintézőt keresünk gödöllői
irodánkba. Munkaidő: 06:30-15:00 óráig.
Jelentkezni lehet fényképes,
szakmai önéletrajz elküldésével és bérigény megjelöléssel
a hem@elmuszolg.hu email
címre.
+BONITA SZALON, Gödöllő
Belvárosában, KOZMETIKUS
kolléganőt keres. Évek óta
működő, vendégkörrel rendelkező kozmetikánk babavárás
miatt megüresedik. Fodrászok
mellett, biztos munkahely!
Érd: 70/390-2818 Véber Szilvia tulajdonos.

+Gödöllő központjában -Kossuth L. utcában- 2
emeleti 64nm lakás kiadó hosszú távra nemdohányzó lakóknak. Ár: kedvező. Kéthavi kaució
szükséges. Érd: 30/6643-092.

+Családi házban külön bejárattal szoba, konyha, fürdőszoba kiadó 1 fő részére a blahai részen. Érd: 70/5750-846

+Belvárosi speedfitness stúdióba keresünk
sport múlttal rendelkező, önmagával és másokkal szemben is igényes személyi edzőt részmunkaidőben, délutáni órákra. Gyógytornászok, testnevelő tanárok előnyben! Tel.: 06-30-684-4020

+Keresünk víz-, gáz-, fűtésszerelőt, pályakezdő is lehet. Tel:
20/9388-988
+Gyakorlott felszolgálót keresünk a Napsugár
Étterembe. Tel.: 28/410-416, 20/9461-061.
+Gödöllői cég villanyszerelő kollégát keres.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: evocool@
evocool.eu, Tel.: +36 20 775 1917
+Gödöllői éttermünkbe keresünk szakácsot pizza szakácsot. Jelentkezni a pizzamaxceffe@
freemail.hu e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal.

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

KÍNÁLATUNKBÓL: • Csanakban 1+3 szobás újszerű, energiatakarékos családi ház eladó. Iár: 33,5 mFt.
• Új parcellázású Mogyoródi telkek nagy választékban. Iá:6000 Ft /nm.
• A Királytelepen, háromszintes, 8 szobás családi
ház bérbeadó: 200Ft/ hó+ rezsi.
• A Blahán 2 szobás, felújítandó téglaház 852 nmes, saroktelken eladó. Irányár: 14,5 mFt.
Bővebb információért keresse irodánkat!
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+Gödöllőre, folyamatos munkavégzésre TAKARÍTÓNŐT FELVESZÜNK! Tel: 30/979-6161
+Csomagolási munkalehetőség áprilistól dolgozni tervező nappali tagozatos diákoknak alkalmi, illetve állandó munkákra is. Érdeklődni
lehet személyesen az irodában: 2100 Gödöllő,
Városmajor 1/1. Tel: 28/451-999, e-mailben:
munka@jokerdiak.hu
SZOLGÁLTATÁS
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650

2015. MÁRCIUS 24.

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

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527289, 28/476-229

+Fűnyírás (fűnyíróval és fűnyíró traktorokkal),
fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés,
sövénynyírás, rotációzás, gyomirtás, gyepszellőztetés. E-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com,
Tel: 30/622 7421.

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

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777
+KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30592-1856, 06-30-508-1380,
06-28-784-752
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással,
akár azonnali kezdéssel is,
ingyenes felméréssel, több
éves szakmai tapasztalattal.
20/325-4944
+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bokrok,
ültetvények: kivágása, metszése, permetezése, újratelepítése. Ásás, rotációs kapálás,
gyomtalanítás. Fűnyírás, fűkaszálás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. Kerítésépítés,
javítás, festés. Referenciákkal.
30/747-6090

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679

+Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújítási
munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, homlokzati dryvitozást,
térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb
áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470
+MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól! Fából és műanyagból. REDŐNY, RELUXA. Fix és
mozgatható szúnyoghálók. Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel: 06-20-262-0289

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

+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
+„Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL! Minden,
ami elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
Elvetemedett ajtók, ablakok javítása, szigetelése, zsanérok, zárak cseréje, mázolás előtti munkák. KIKA, IKEA, JYSK bútorok összeszerelése.
20/20-38-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com
+Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, teljes körű lakás, lakóház
felújítás, valamint hőszigetelés. Különböző
kőműves munkák komplett kivitelezése. Tel:
06-30-584-8588
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul
a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
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: 28/511366, 20/556-2653
+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden
szinten minden korosztálynak. ORIGO, TELC,
ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt
szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd:
30/611-0036 Kollarics Katalin
+RAPID felkészítés NÉMET érettségire + nyelvvizsgákra. 30/2236-715
+I. Kineziológia kezdő tanfolyam indul Gödöllőn
2015.04.18-19. II. Tanulási képességek fejlesztése 2015.04.24-26. Pedagógusoknak, óvónőknek 20% kedvezmény. Előzetes jelentkezés:
Barna Krisztina 20/323-1856

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148
+HASZNÁLT BARKÁCSGÉPEK AZONNALI FELVÁSÁRLÁSA készpénzért. Fúrógépek,
flexek, fűrészgépek, kéziszerszámok, stb. Tel:
20/9463-409
+Gyönyörű OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül választhat. Illetve FUTÓRÓZSÁK szintén nagy választékban eladók. Tel: 30/569-8137
+Pozdorjacsavarok, szegek, gipszkarton csavarok, opel csavarok, popszegecsek DOBOZ
MENNYISÉGBEN KEDVEZŐ ÁRON ELADÓK! Tel: 20/266-0104
+Eladó: ÚJ ÁGYBETÉT (matrac) 2m x90cm
x15cm vastag, kemény szivacs, mosható huzattal (9.200Ft), ÚJ BABA ÁGYBETÉT, kókusz
120x60x6 cm (1.200Ft). G. Erkel 4. 70/6199079, 30/418-7206

ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét várjuk régi
és új vásárlóinkat CSÁNYI télálló almával. (Idared, Zöld és KR-11 (Jonatán-Starking)). Ár: 60120 Ft-ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650
+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat
is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759,
70/942-0806, 20/465-1961

Ajándék hirdetés a
Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek

az irodában vagy telefonon!

+Eladók használt, jó állapotú HORGÁSZCIKKEK: 6db bot, 6db orsó, 2db botzsák 3000.Ft/db, merítő, haltartó szák 1500.-Ft/db. Érd:
70/365-1669
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

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

EGYÉB
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, aLudányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+FIÚ CICÁT keresek kiválasztásra, majd elvitelre. Tel: 28/415-625

+KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben -800 Ft/zsák- rendelhető: 20/4699-295
+Gyönyörű, barátságos fekete lány cica gondoskodó gazdit keres Domonyvölgyből! 7-8
hónapos, mindent-evő! Tel: 20/996-7608,
28/488-178
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455583.
+21 éve működő betéti társaság eladó. Tel.:
20/3464-718.
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Utazz velünk

a Katschberg sírégióba!

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. MÁRCIUS 31.
Megfejtés: 200 éve, 1815. március 18-án született Ballagi Mór teológus, nyelvész. Legismertebb
művének címe a rejtvény megfejtése.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11.,
Harsányi Ildikó, Szabadka u. 6/A.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pollák Emil, Táncsics M. u.30.,
Fürjes M. Sára, Kaffka M. u. 5.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pálinkás Gábor, Szőlő u. 24.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Papalexin Djamandin, Remsey krt. 4., Czink Györgyné, Szt.
János u. 23.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szentpéteryné
Ribai Magdolna, Batthyány L. u. 88., Kelemen András, Szilágy E. u. 37.

Gödöllőtől kb. 550 km-re, Karintia és
Salzburg tartomány határán, 1641 méterrel a tengerszint felett töltöttünk néhány
napot márciusban. Szállásunk, a Falkensteiner Hotel Cristallo 10 méterre található a sípályáktól, a környező hegyek
(Tschaneck és Aineck ) 2000 métert meghaladó csúcsainak ölelésében.
Néhány jellemző adat a síterületről:
- 100%-os hógarancia, a téli szezon
04.12-ig tart,
• rengeteg napsütés,
• 70 km naponta gondozott sípálya minden nehézségi fokozatban,
• az A1-es sípálya 6 km hosszan vezet a
hegyoldalon és az Alpok egyik legszebb
vonalvezetésű pályája,
• felvonó és sípálya csak
gyerekek részére,
- hivatalos, magyar síoktatók a szállodában
Néhány jellemző a szállodáról is:
- allergiamentes hegyi
környezet,
- közvetlenül a sípályáknál és túraútvonalaknál,

- kiváló konyha, részben magyar személyzettel,
- 2200 nm-es wellness részleg, külön
SPA részleg a gyermekeknek,
- gyermekkedvezmény akár 16 éves korig,
- családi szobák
- a nyári szezonban a teljes panziós ellátás mellé az étteremben az ár az italfogyasztást is tartalmazza.
A Falkensteiner szállodaláncnak nemcsak Ausztriában, hanem akár a horvát
tengerparton is élvezhetjük kiváló szolgáltatásait, próbálják ki Önök is!

