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Idén is sokan érdeklődtek a gödöllői nevezetességek iránt az Utazás Kiállításon.
(3. oldal)

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

A nőnaphoz kapcsolódva, női alkotók munkáiból nyílt kiállítás a Levendula Galériában.
(5. oldal)

Az edzőváltást követően tisztújítás volt a TEVAGRC-nél. Árpás Gézát Tamás Zoltán váltja az elnöki székben.
(8. oldal)

MEGÚJULÓ VÁROSI MÚZEUM, PEZSGŐ SZÍNHÁZI ÉLET

Tavaszi zsongás
Fotó: Balázs Gusztáv

Bár a természetben még nem
köszöntött be az igazi tavasz, a
gödöllői kulturális életben már
megindult a pezsgés. Márciusban egymást váltják a kiállítások,
koncertek és színházi előadások, a
téli szünet után újra megnyílt Királyi Kastélyban szintén már az
első hangversenyekre készülnek, s
folyik a munka a Gödöllői Városi
Múzeumban is, ahol hamarosan új
kiállítás köszönti az idei kulturális
tematikus évet.
Csupán az előttünk lévő hétvégén három különleges előadás várja a közönséget: a Gödöllő Táncszínház a gyerekeknek „100+1
kiskutya” címmel meséli el a nagy
sikerű történetet, a felnőttek részére
pedig az „Egy kiállítás képe” című
produkció ígér érdekes estet, a Gödöllői Városi Vegyeskar pedig – már
a húsvétra készülve – Liszt Ferenc Via

Cruscis című művét szólaltatja meg a
Szentháromság templomban.
A következő hetek elkényeztetik a
színház szerelmeseit. Március 19-én a
Rátkay Márton Színházi Műhely mű-

vészeinek előadásában egy igazi sztár,
Marilyn Monroe életébe, máig titkok
övezte halálának körülményeibe pillanthatnak be az érdeklődők a „Valamit,
valamiért” című előadás során.

Az „Acélmagnóliák” nem sztárrok, hanem hétköznapi nők élet
ttárja a közönség elé. A Játékszín
eelőadása során hat nő élete, örömei, bánatai, titkai tárulnak fel,
m
úúgy, ahogy egy fodrászüzletben
m
megtörténik. A sok humorral fűsszerezett előadás a lélek mélyét is
ffeltárja. A főbb szerepeket többek
kközött Zsurzs Kati, Hernádi Jud
dit és Szulák Andrea alakítja. A
JJátékszín előadását március 25-én
ttűzi műsorra a Művészetek Háza.
A Játékszín művészeivel áprilisbban is találkozhatunk, akkor „A
hhűtlenség ára” című előadást muttatják be.
Áprilisban egy korábbi nagy sikerű produkciót is láthat a közönség: a
Garabonciás Színtársulat újra színpadra állítja a Cyranót.

Négy Nap vidámság

Nőnap(ok)

Hagyományosan fergeteges vidám műsorral köszöntötte a hölgyeket nőnap
alkalmából az a különleges gödöllői
társulat, aminek előadásai évről-évre
több ezer főt vonzanak a Művészetek
Háza nézőterére. A „Nőnapi ajándék-

(folytatás és kapcsolódó írásaink

kosár, nem csak hölgyeknek” című előadás csapata idén március 5-8-ig – még
lapzártánk idején is – zenés-táncos-akrobatikus produkciókkal, kabaréjelenetekkel szórakoztatta a közönséget. A
nagy érdeklődésre való tekintettel idén
már kilenc előadásra került sor, melyek
bevételét ez alkalommal is jótékony célokra ajánlották fel a szervezők.

az 5. és a 6. oldalon)

(folytatás és fotóösszeállítás a 4. oldalon)
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Nagyüzem a főtéreN és a városi utakoN

aktuális muNkák
Az időjárásból jól látszik,
mennyire fontos, hogy a csapadékvíz-elvezetési rendszer
megfelelő állapotban legyen.
Nem véletlen, hogy a VÜSZI
ezek munkálataival kezdte
meg a tavaszi munkák sorát.
A Hegyesi Mari utcában a múlt héten
kezdődött meg a csapadékvíz elvezetés kiépítése, s a tervek szerint a
héten be is fejeződik. Ezt követően
a Sió utcában veszi kezdetét a már
meglévő, de elöregedett, zárt vízelvezetés felújítása, ami előreláthatóan is több, mint egy hónapot vesz
igénybe. A teljes utcahosszt érintő
munkák a tervek szerint április végéig tartanak.
Az elmúlt napokban már megkezdett
kátyúmentesítés mellett több helyen
is megkezdődnek az útkarbantartások. Amennyiben az időjárás engedi,
napokon belül sor kerül a Túróc utca
rendbetételére, itt zúzottkő burkolatot készítenek, ami megfelel az utca
forgalmi terhelésének. A tervek sze-

rint március 21-én az Alma utcában
végeznek burkolat javítást, majd a
Lomb utcai földút állapotának javítására kerül sor.
Folytatódnak a tavaszi növényápolási munkák is. VÜSZI Nonprofit Kft.

időjárástól függően megkezdi a főtéren található fák ápoló metszését, ez
leginkább a száraz ágak eltávolítását
jelenti. Mivel a múlt év decemberében a szakemberek FAKOPP 3D akusztikus favizsgálóval felmérték a fák
állapotát, így a most tervezett kezelés során kizárólag
a szükséges beavatkozásokat kell elvégezni. A vágási felületeket ezt követően
sebkezelő szerrel kezelik.
Mindezek mellett folytatódnak a közintézmények
– elsősorban a bölcsődék,
óvodák és iskolák – területén megkezdett kertészeti,
faápolási munkák is. Ezek
részeként a balesetveszélyesnek ítélt, odvas fák
kivágására is sor kerül.
Szintén ezeken a területeken kezdik meg a fagyöngymentesítést, amit idén a Dózsa György úti temetőben lévő fákon
végeznek el, valamint a lakossági bejelentésekre koncentrálnak a VÜSZI
munkatársai. Az elmúlt években az
Alsóparkban megkezdett munka őszszel folytatódik.
jk

A HULLADÉK KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK
HATÉKONYSÁG ÉS TUDATOSSÁG A SZELEKTÍV GYŰJTÉSBEN
Környezetünk védelme szempontjából fontos hír, hogy a gödöllői lakosok figyelmének és munkájának eredményeként évről-évre csökken a nem szelektíven gyűjtött, háztartási hulladék mennyisége. Az emberek megtanulták és
megértették a szelektív gyűjtés jelentőségét.
2015 során a Zöld Híd Programban közel 5084 tonna újrahasznosítható hulladékot gyűjtöttünk szétválogatva:
170.000 ember 5.084.000 kilogrammot. Egy évben fejenként ez közel 30 kiló újrahasznosítható hulladékot jelent.
Országos átlagban egy fő alig 10 kilogrammot gyűjt szelektíven. Jó érzés, hogy a gödöllői lakosok háromszor olyan
hatékonyak és tudatosak, mint mások.
A szelektív gyűjtésre alkalmas, átlátszó zsákokban együtt gyűjthetjük a műanyag hulladékok jelentős részét (ásványvizes, üdítős és mosószeres flakonok, PET-palackok, csomagoló fóliák). Ide rakhatjuk a fémdobozokat (sörös, üdítős,
konzerves), a különböző papírokat (újság és karton) illetve a kombinált csomagoló anyagokat (tejes és gyümölcsleves
dobozok). Sajnos még mindig nagyon sok olyan anyag kerül a szelektívbe, aminek nem ott van a helye. A gödöllőiek
figyelme és munkája révén előválogatott hulladékokat a Zöld Híd munkatársai tovább válogatják, hogy tiszta és értékes nyersanyagokat nyerjenek ki belőlük.
A közszolgáltató évente 465 tonna PET-palackot, 58,5 tonna mosószeres flakont, 236 tonna fóliát, 1399 tonna papírt,
53 tonna italos kartont, 23 tonna alumínium dobozt, 700 tonna vasat, 609 tonna üveget készít elő további hasznosításra. Az elmúlt években ütemesen nőtt a feldolgozott zöldhulladék
aránya, mennyisége is. 2015-ben Gödöllőn közel kétezer tonna zöldhulladékból készítettek
komposztot. Sajnos a beérkező vegyes hulladék egyötöde még mindig zöld anyag. Korábban
a zöldhulladékot egyenesen a hulladéklerakókba kellett rakni, ám a komposztálással egyre
több érték odakerül, ahonnan érkezett: vissza a természet zöldjébe. (kgy)
www.szelektalok.hu

DÍJESŐ A „NINCS HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK” RAJZVERSENYEN
Gödöllő Város Önkormányzatának
az OKTFNHI-LSZF/2015-01 azonosító számú „Mikor, mit és hogyan
szelektáljunk Gödöllőn” elnevezésű
pályázata keretében általános iskolások körében meghirdetett „Nincs
hulladék, csak érték” elnevezésű
gyermek rajzversenyre 66 db. alkotás
érkezett be. A szakmai zsűri – Szabó
Emma Zsófia (GIM Ház), Sz. Jánosi Erzsébet (Levendula Galéria)
és Farkas Balázs (Zöld Híd Régió
Kft.) – által kiválasztott helyezettek
az alábbiak:
Alsó tagozatos eredmények: 1. helyezett: Csajkovics Koppány Zoltán,
2. helyezettek: Omodi Enikő Ágnes
és Kiss Attila Koppány, 3.helyezettek: Vankó Nóra és Veres Réka.
Különdíjas: Babity Domonkos.
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Felső tagozatos eredmények: 1. helyezett: Kertész Fanni, 2. helyezett:
Szrogh Nóra, 3. helyezett: Várnai
Virág, Iskola különdíjas: Szaniszló
Richárd Bence.
Valamennyi alkotást beküldő alkotó értékes nyereményben részesült.
Az egyéni alkotások mellett kettő
csoportos alkotás is érkezett a Hajós

Alfréd Általános Iskola
4/C osztályától és a Palotakerti Óvoda
Napocska
csoportjától.
A Petőfi Sándor Általános
Iskola elismerő oklevelet
kapott, mint a legtöbb alkotást küldő
oktatási intézmény.
A díjakat a Zöld Híd Régió Kft. telephelyén megrendezett nyílt nap keretében adta át Kovács Gergő Péter
(fejlesztési csoportvezető, Polgármesteri Hivatal) és Hartmann Mátyás (Zöld Híd Régió Kft. ügyvezető
igazgató helyettes).

NOSZTALGIA HÉV JÖN GÖDÖLLŐRE

Március 15-én a nemzeti ünnep alkalmából
ismét útra kelnek a
BKK nosztalgiajáratai. Ezen a napon Gödöllő és az Örs vezér
tere között nosztalgia
HÉV is közlekedik.
A G jelzésű, MVIII–
as típusú motorkocsis
nosztalgiavonattal az
Örs vezér tere és Gödöllő között utazhatunk. Erre a HÉV-re a nosztalgia vonal- vagy napijegy mellé helyközi nosztalgia vonaljegy váltása is szükséges.

FIGYELEM! FORGALMI REND VÁLTOZÁS!
Az ünnepi események miatt március 14-én és 15-én megváltozik a
forgalmi rend Gödöllő belvárosában:
2015. március 14-én 18 órától 20ig a gödöllői ifjúság Fáklyás felvonulása miatt a Dózsa György úton
félpályás forgalomkorlátozás lesz.
2015. március 15-én reggel 6 órától a Petőfi téren tilos a parkolás.
A Petőfi téren a Petőfi szobor melletti mélygarázsba 10-től 12-ig, a
koszorúzás ideje alatt nem lehet
ki- és behajtani.
A lovas felvonulás ideje alatt, délelőtt 11 és 12 óra között a felvonulás útvonalán, a Kossuth Lajos
utcában és a Bajcsy-Zsilinszky

úton teljes útlezárás, a Dózsa
György úton és a Szilhát utcában
félpályás forgalomkorlátozás lesz.
A lovasok és a fogatok felvonulását a következő útvonalon láthatják:
Első kör: Ady Endre sétány, Dózsa
György út, Kossuth Lajos utca,
Petőfi tér, Bajcsy- Zsilinszky utca,
Szilhát utca, Dózsa György út.
Második kör: Kossuth Lajos utca,
Petőfi tér, Kossuth Lajos utca,
Dózsa György út, Ady Endre sétány.
A szervezők felhívják a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a lovasok és a fogatok felvonulására csak
abban az esetben kerül sor, ha azt
az időjárás engedi.

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A képviselő-testület 17/2016. (II. 11.) sz. határozatában döntött településrendezési terveinek, azaz a 214/2012. (XI. 15.) sz. önkormányzati határozattal
jóváhagyott Településszerkezeti Tervének, és a Gödöllő Város Helyi Építési
Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) önk. rendelet
(GÉSZ) átfogó megindításáról. A tervmódosítás célja elsősorban a jogszabály
által előírt 4 évenkénti felülvizsgálat aktuálissá válása, valamint az elmúlt
időszakban körvonalazódott településfejlesztési elképzelések lehetőségeinek
biztosítása, illetve további városképi megfontolások érvényesítése.
A módosítások megkezdéséről Gödöllő Város Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályainak megfelelően ezúton tesszük közzé az előzetes tájékoztatást.
A módosítással kapcsolatos írásos javaslatokat, észrevételeket 2016.
március 25 -ig fogadjuk postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda részére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy a foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve.

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

Nem lesz ennyire centralizált a KLIK utóda
Július 1-je után nagy valószínűséggel
megszűnik a centralizált irányítás, és
a KLIK helyett új szervezetet hoznak létre – jelentette be a Figyelőnek
adott interjújában Palkovics László,
oktatást felügyelő államtitkár.
A nyilatkozatból úgy tűnik, tervezik egy megyei szint beiktatását,
valamint a szakmai rész és a gazdálkodás szétválasztását. Nagyobb hatáskört kaphatnak az igazgatók, de,
hogy ez pontosan mit takar, még nem
tudni. Hogy az új szervezet milyen
lesz, arról, állítólag, majd a közoktatási kerekasztalon döntenek.
Egy biztos, az önkormányzatok
nem kapják vissza az iskolákat. Az
államtitkár kijelentette: Az oktatás
nincs csődben, a magyar iskolák akkor voltak csődben, amikor az önkormányzatok adósságot halmoztak fel.
Palkovics László kijelentésére a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége a következő nyilatkozatot tette
(ny.f.)
közzé.

SzíveSen jÖnnek viSSza a vendégek

Felhívás koszorúzásra!

Utazás Kiállítás újdonságokkal
Idén is sok érdeklődőt vonzottak
Gödöllő látnivalói az Utazás Kiállításon. A Turisztikai Egyesület Gödöllő most is képviseltette magát a
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban március 3-6. között megrendezett turisztikai seregszemlén, ahol
több száz kiállítóval, kedvezményes
utazási ajánlatokkal, nyereményjátékokkal és látványos programokkal
várták a nagyközönséget és a szakma
képviselőit.
Az egyesület a Magyar Turizmus
Zrt-vel szoros együttműködésben,
annak társkiállítójaként vett részt a
rendezvényen az „A” pavilon 210/A
számú standján, ahol Gödöllő nevezetességeiről és az idei programokról egyaránt találtak kiadványokat,
ismertetőket, de a szervezők nyereményjátékkal is kedveskedtek az érdeklődőknek.
Ez utóbbi óriási sikert aratott,
közel négyszázan töltötték ki a kérdőíveket, a helyes megfejtők között
pedig értékes ajándékokat sorsoltak
ki, az egyesület tagjainak felajánlásaiból belépők, ajándékcsomagok
találtak gazdára.
A stand látogatói közül sokan érdeklődtek a Gödöllői Királyi Kastély éves programjairól, valamint a

Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez a főtéren. Az ünnepi
műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren.
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil szervezeteket,
ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2016. március 10-én 15 óráig jelezni, hétfőtől péntekig 9-15 óráig a
+36-70/338-1838-as telefonszámon, hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki
tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 9.30 óráig a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényekre.
Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!
2016. MÁRCIUS 14., 18 óra, Petőfi tér

A GÖDÖLLŐI IFJÚSÁG FÁKLYÁS FELVONULÁSA
Petőfi-szobor – Dózsa György úti temető

Lázár Lovaspark kínálatai iránt, de
a városunk nevezetességeit bemutató
kiadványok és a Máriabesnyőt népszerűsítő anyagokat is nagy örömmel
fogadták az érdeklődők. Változatlanul nagy sikert aratott a Gödöllő nevezetességeit jelölő „térkép”.
Mint megtudtuk, a standot felkeresők többsége már visszatérő vendég városunkban, szívesen keresik
fel Gödöllőt, aminek természeti
szépségét is nagyra értékelik.
A kiállítás több újdonsággal is
szolgált, első alkalommal mutatko-

zott be a Veresegyházi Medveotthon,
ami az idén csatlakozott az egyesülethez, és ezen a rendezvényen először találkozott a nagyközönség és a
szakma a Pálmaházzal, ami kóstolóval kedveskedett a látogatóknak.
Bár az esemény idén is sok látogatót vonzott, a szakemberek szerint
jelentős változás tapasztalható mind
a szakma, mind a közönség részéről.
Ezen a területen is egyre inkább az
internetes jelenlété lesz a főszerep,
folyamatosan nő az online ügyinté(b.n.)
zés iránti igény.

KITOLTÁK A TŐKEEMELÉS HATÁRIDEJÉT
Egy év haladékot kaptak a kft-k, és a civil szervezetek, csak jövőre kell tőkét emelniük, az erről szóló törvénymódosítást, március
1-jén fogadta el a parlament. A civil szervezeteknek ugyancsak elég lesz 2017 tavaszáig megfelelniük az új Polgári Törvénykönyvnek.
Fellélegezhetnek azok a korlátolt felelősségű társaságok (kft.), amelyek még nem emelték 3 millió forintra a törzstőkéjüket,
amit az új PTK írt elő. Ennek idén március 15-én járt volna le a határideje, azonban a parlament kedden elfogadta azt a módosítást, amely 2017. március 15-ére tolta ki az új határidőt. Az indoklás szerint számos jelzés érkezett arra nézve, hogy a társaságok
az előírásnak nem tudnak időben eleget tenni.
A módosítás tiszta vizet öntött a pohárba az illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatban is. Ugyanis egyértelművé tette, hogy
a korlátolt felelősségű társaságokat terhelő kötelező tőkeemelés után járó magas, 40 ezer forintos illetéket akkor sem kell megfizetni, ha a cég egyéb adatváltozást is bejelent, és ezen esetek többségében is az általános változásbejegyzési illetékmértéket,
azaz csak a 15 ezer forintot kell kifizetni.
Haladékot kaptak a civil szervezetek is. Az alapítványok, egyesületek és egyéb gazdasági társaságok létesítő okiratát ugyancsak 2016. március 15-ig kellett volna az új Ptk-hoz igazítani. Azonban – az indoklás szerint – február végén még mindig csaknem
53 ezer olyan szervezet volt, amelyek ezt még nem tették meg. Ez a szám az összes nyilvántartott civil és egyéb cégnek nem
minősülő szervezetek számának mintegy 65 százaléka. Ezért volt indokolt a határidőt 2017. március 15-ére módosítani.
(Forrás: azenpenzem.hu)

Tiszteletadás, koszorúzás az 1848/49-es emlékműnél
Közreműködnek:
a Club Színház művészei és a Gödöllői Városi Vegyeskar

keveSebb bűncSelekMény, TÖbb baleSeT

Rendőrségi beszámoló

A Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője,
dr. Bozsó Zoltán c. r. dandártábornok március 1-jén számolt be a kapitányság elmúlt
évi szakmai munkájáról. Azon az értekezleten, melynek elöljárója dr. Mihály István r.
dandártábornok a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője volt.
A rendőrkapitány köszönetet mondott
az eredményekért a teljes személyi állománynak, a PMRFK vezetésének, szakmai
irányítóinak, valamint az együttműködő hatóságoknak, szervezeteknek.
Ezt követően részletes tájékoztatást adott
a bűncselekmények, ezen belül a közterületi bűncselekmények számának radikális
csökkenéséről. Az adatok elemzése során
kiderült, hogy a kapitányság illetékességi
területén 10 ezer lakosra számítva 155 bűncselekményt követtek el, ami jelentős javulás az előző évi 185,7-hez képest.
Javult a gödöllői kapitányság nyomozáseredményességi mutatója is, 2015-ben
49,2 százalék, 2014-ben 38,5 volt. Csökkent a jogsértések száma, viszont a közúti
közlekedési balesetek száma sajnálatosan
megnövekedett, könnyű sérüléssel végződő baleset például negyedével több történt
2015-ben, mint egy évvel korábban.

Az értekezleten a rendőrség munkatársain kívül részt vett Pecze Dániel, Gödöllő
város alpolgármestere, dr. Baranyai Krisztina, a Gödöllői Járásbíróság elnöke, dr.
Kenese Attila, a Gödöllői Járásbíróság elnökhelyettese, dr. Szalárdi-Csibi Ferenc,
a Gödöllői Járási Ügyészség vezetője, dr.
Urbanics Gábor, a Gödöllői Járási Hivatal vezetője, dr. Böhm András, az Aszódi
Járási Hivatal vezetője, Fábián István tü.
alezredes, a Gödöllői Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetője, Dömök Mihályné, a
Gödöllői Polgárőr Egyesület elnöke, és Zahorecz Sándor r.alezredes, a Pest Megyei
Rendőrfőkapitányság Ellenőrzési Szolgálatának vezetője is.

Dr. Baranyai Krisztina a szakmai beszámolót követően dr. Mihály István r. dandártábornok értékelése során dicséretben
részesítette a Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetését és személyi állományát, a tavalyi
rendőri tevékenységét szakmailag eredményesnek és kiemelkedő színvonalúnak
ítélte. Köszönetét fejezte ki a migrációs feladatok végrehajtásában közreműködő, valamint a kollégáik távollétében többletszolgálatot ellátó munkatársaiknak az év végén
mutatott példás helytállásért.
(kj.)
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Nőnapi ajándékkosár nem csak hölgyeknek– nőnap 2016
(Folytatás az 1. oldalról)
Az est házigazdája Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színművész, városunk díszpolgára és Fodor László, a
Frédéric Chopin Zeneiskola ugyancsak Kossuth-díjas tanára, a Hot Jazz Band tagja volt.
A műsorban közreműködtek: dr. Gémesi György, dr. Nánási Éva, Pecze Dániel, Ella Attila, Fábián Bertalan, Falk
László, Hatolkai Szaniszló, Hatolkai Máté, dr. Kiss Árpád, Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Gergő, Vilhelm
Ferenc, L. Péterfi Csaba, lányok: Fodor Csilla, Kovács Ibolya, dr. Pappné Pintér Csilla, Pálfi Sándorné, Prém Katalin, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tiborczné Garai Katalin, Karlovics Andrea, Kovácsné Blaskó Mariann,
Gambárné Szántai Ildikó, Varga Gyöngyi, Vajda Gyöngyvér, a Művészetek Háza ének- és tánckara, Mészáros Beáta, Gödöllei Legények, Kalapos Énekegyüttes, Besnyői Botorkálók (betanító: Benedek Krisztina), Kókai Zoltán
labdazsonglőr. Koreográfus: Vajda Gyöngyvér.
Fotók:Balázs Gusztáv, Reményi Krisztián
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Egészségesen, válogatósoknak
Sokszor találkozom azzal a véleménnyel, hogy az egészséges táplálkozással az a baj, hogy ami az asztalra kerül, az nem finom. Nos, aki
az elmúlt években vállalkozott arra,
hogy megkóstolja a hagyományostól
tényleg sokszor eltérő fűszerezésű
ételeket, az bizonyára már csak mosolyog ezen az állításon.
Mivel az elmúlt években már itthon
is elérhetővé váltak a legkülönbözőbb
hozzávalók, bárki kipróbálhat egy-egy
különlegesebbnek gondolt, de egészséges ételt, amit azután beilleszthet a család étrendjébe, vagy átformálhat saját
ízvilágának megfelelően, színesítve az
asztalra kerülő finomságok listáját.
Maga a szerző is azt ajánlja, ne akarjuk
átformálni a családi konyhát, mert azzal csak ellenállást váltunk ki ( ez saját
maga is megtapasztalta ), ám észrevétlenül is odacsempészhetjük gyermekeink, férjünk tányérjára azokat az egészséges ételeket, amiket egyébként nagy
valószínűséggel elutasítanának.
Vegyünk például egy bulit. A látványosan tálalt ételeket mindenki szívesen
megkóstolja. Nos, ha ebben az esetben áfonyát és epret szúrunk fel a fa

A Bagoly könyvesbolt márciusban minden szakácskönyvre 5% kedvezményt
ad kedves vásárlói részére!
nyársakra, amiket csokoládéba mártott
és dióba forgatott piskóta követ, máris szemet gyönyörködtető finomságot
készítettünk, amit megkoronázhatunk
a görögjoghurtot és mézet tartalmazó
szósszal. És ezzel máris fogyasztottunk
néhány szuperételt, áfonyát, görögjoghurtot, mézet és diót, csupa olyan
dolgot, amik jól hatnak szervezetünk
működésére, s a végeredmény pedig
a legválogatósabb gyerek számára is
vonzó lesz.
Nem tudom, ki, hogy van vele, én még

nem találkoztam olyan gyerekkel, aki
ne szeretné a spagettit és a makarónit.
Ez a két tészta olyan általános kedvenc,
hogy már csak a szósszal kell variálni,
és lazán megetethetjük csemeténkkel
és férjünkkel azokat a zöldségeket is,
amit egyébként ott hagynának a tányér szélén. Ha a rávaló pestó alapja a
fodroskel, a dió, a paprika, és a paradicsom, máris különlegessé varázsoltuk az egyébként végletekig variálható
spagettit, ráadásul a fodroskellel egy
vitaminokban gazdag zöldséggel egészítettük ki az étrendet.
És jöjjön még egy örök kedvenc: a
szendvics. Akár bulira, akár egy kirándulásra, alaposan becsomagolva,
változatossá tehetjük gyermekünk harapnivalóját ha a kenyerek közé, vagy
a kiflibe áfonyás-diós csirkesalátát teszünk. A különleges töltetékbe a csirkehús mellett ott az áfonya, a dió, a
krémességről pedig, amitől kissé pástétom jelleget kap a saláta, a görögjoghurt gondoskodik. Az egészséges
ételek sorát folytathatjuk levesekkel,
főételekkel és persze desszertekkel, a
lehetőségek száma végtelen.
(Kelly Pfeifer: Szuperételek – együnk
egészségeset minden nap!)
jk

női titkok, nem csAk nőknek
Nőművészeti kiállítást láthatnak az
érdeklődők a Levendula Galériában – ezt kifejezést használta
beszédében Pető Lilla a március 4-ei megnyitón. A kizárólag
női alkotók által készített munkák különleges hangulattal töltik
meg a kiállítóteret, hol meghatják,

hol mosolyt csalnak a látogatók arcára. Hogy mi az a nőművészet?
„Olyan, nők által művelt művészeti
tevékenység, amely a nők önreflexiójával, ill. a női identitás és a nők

reprezentációjának
kérdéseivel foglalkozik.” Vigyázat! Nem
azonos a női
művészettel, és
a feminista művészettel sem, derült ki a nyitóbeszédből.
„A kiállító nők látásmódja mögött szinte kivétel
nélkül megtapasztalható
sajátosság egy bizonyos
nézőpont: a művészi
ihletésben meglátott, a
műveken kifejezésre jutó
valóságon túli örök értéket kifejező
szemlélet tűnik elő” – mondta Pető
Lilla.
Milyen művek ezek? Nem állítanám, hogy egy részüket, kizárólag a

ÚjABB előAdás: vAlAmit vAlAmiért

Ki öl(el)te meg Marylint?
A múlt év decemberében már láthatta a közönség e Marilyn Monroe
magánéletével foglalkozó darabot.
Az előadás nagy sikert aratott, a közönség részéről pedig olyan pozitív
visszhangot váltott ki, hogy a szervezők úgy döntöttek, ismét műsorra
tűzik.
A darab keretét egy titkos FBI nyomozás adja, amelyet egy hónappal a színésznő halála után indítottak. A nyomozótiszt és a Marilynt utoljára kezelő
pszichiáter beszélgetéséből feltárul a
világ leghíresebb színésznőjének magánélete. Felbukkannak azok a rendkívül jelentős férfiak, akik meghatározóak voltak sorsának alakulásában.
I. W. Scott darabját Vas-Zoltán Iván
állította színpadra a táncosként és
színésznőként is ismert Fantoly Ni-

kolett, Makranczi Zalán és Király
Adrián szereplésével. A darab főhőse a pszichiáter, doktor Stephenson
(a valóságban Ralph Greenson volt
a neve), akit Makranczi Zalán alakít
épp úgy, mint a Marilyn/Ms Monroe
életében felbukkanó fontosabb férfiakat. Joe DiMaggiót, a stadionok hősét,
aki civilben faragatlan és az amerikai
közegben is megmaradt agresszív,
erőszakos szicíliai macsónak. Arthur
Millert, az igazi zárkózott entellektüell
írót, akit lefegyverez a nő szexepilje,
és hamarosan magának is bevallja,
hogy a látvány vakította el, a szépség
mögött üresség van, a házasság hiba
volt. Yves Montand-t, az olasz gyökerű francia színész-énekest, aki egy
filmforgatás idejéig alig száll ki MM
ágyából, de biztos, kiegyensúlyozott
házasságát nem rúgta föl érte. És a sor-

nők érthetik meg, de a női
gondolkodásmód, a női értékrend minden darabon visszatükröződik. Tizenhét művész munkái, amik
a nőkről szólnak, de nem csak a nőknek, amik titkokat rejtenek, amiket
érdemes megfejteni … amik egésszé
teszik a világot.
kj

ból természetesen nem maradhatnak ki
a Kennedy fivérek sem. Szerelem és
féltékenység, hiúság és önzés, hatalom
és szex, őszinteség és hazugságok…és
a kérdés: mi vezetett a tragikus végki-

fejlethez? A végig magas feszültséggel
lefolytatott nyomozás, számos meglepő mozzanata után, egy teljesen váratlan fordulattal döbbent rá bennünket:
mennyire kiszolgáltatottjai is lehetünk
a hatalom és politika önző és mocskos
manipulációinak.
bj

tAvAszi zsongás
(Folytatás az 1. oldalról)
A zeneszerető közönség örömére
március 30-án ismét Zorán koncert
lesz, április 10-én pedig Varnus
Xavér lép színpadra a Művészetek
Házában. A neves orgonaművészt a
Talamba Ütőegyüttessel közös koncerten hallhatják.
A kastélyban is neves művészeket
köszönthetünk, április 2-án Onczay
Csaba és Onczay Zoltán cselló estjére kerül sor.
Április egyik kiemelkedő zenei eseménye lesz a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar – Gödöllő 50 című jubileumi
hangversenye, melyen többek között
Erkel és Beethoven művei szólalnak
meg. Az est szólistája egy kiemelkedő tehetségű fiatal művész, Berecz
Mihály lesz.
Fontos szerep jut ebben a hónapban

a húroknak is, ekkor rendezik meg
ugyanis 23-24-én a Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivált, amire testvérvárosainkból is érkeznek fellépők.
A fesztivál második napján azonban
még egy sokak által várt zenei rendezvényre kerül sor, az Ifjú Tehetségeink
koncertre, melynek során a Frédéric
Chopin zeneiskola kiemelkedő, fiatal
növendékei lépnek közönség elé.
Nem maradnak a gödöllőiek táncprodukció nélkül sem, a Gödöllő Táncegyüttes április 8-án, a Roma világnap alkalmából tűzi műsorra a cigány
hagyományokat megelevenítő …Kaj
szja, kaj na szja, avagy egyszer volt,
hol nem volt… című előadását, április 29-én és 30-án pedig Nagy idő
kereke címmel gálaműsorban lépnek
színpadra a gyermek, az ifjúsági és a
felnőtt csoportok.
jb
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Város-Kép

50 éve történt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Sok minden változott fél évszázad alatt, többek között a nemzetközi nőnap megítélése is. Az egykori
munkásmozgalmi ünnep a hatvanas években is elsősorban a dolgozó nőt állította középpontba, jól látszik
ez a Pest Megyei Hírlapban a nőnap alkalmából megjelent írásokból is.
Dolgozó nők az óvodában, a földeken, az egyeetemen a
gyárakban. Téma akadt bőven. Például a fiatalok mindennapjai, jövőképe. Az összeállításban megszólal a

gödöllői Agrártudományi Egyetem fiatal tanársegédje
is. A falun nevelkedett Göbel Mária a szerencsések közé tartozott, tanulhatott. (Akkoriban ez nem
csupán akarat kérdése volt, beleszólt a család, no
és persze a Magyar Szocialista Munkáspárt is.)
A kertészeti iparri tanulóból főiskolás, majd agronómus
l
lett,
azután került
G
Gödöllőre,
ahol már
szzakmérnöki diplomát szerzett. A lap
álttal törékenynek és
karccsúnak leírt Mária
felttehetően kiválóan
diploomázott, hiszen az
egyeteem egyből felajánlotta számára, hogy maradjon itt, mint tanársegéd. A fiatal
fi
mérnöknő, bár
albérlettben élt Gödöllőn,
a cikk szerint bizakodva
tekintettt a jövőbe.
Míg Máriaa albérletben élt
Gödöllőn, sokan ekkor veheto
ték át új otthonuk
kulcsát az
első lakóteelepi házakban. A
Mezőgazdasági és Gépkísérleti
Intézet és a Ganz Árammérőgyár
dolgozói
azon
szerencsések közé tartoztak,
g
akik már beköltözhettek a lap által szépnek és
korszerűnek ítélt lakásokba. Az akkor 155 ezer
forintot érő, két és félszobás öröklakásokhoz OTP
hitel segítségével jutottak a beköltözők, többek
között az akkor elsőosztályos Fekete Kati és szülei is. A kislánynak nagy dolog volt, hogy külön
szobája lett, még akkor is, ha az új épülettel
nem volt minden rendben: a házat ugyanis a beköltözéskor még nem kötötték rá a víz- és a csatornahálózatra, így a mellékhelyiséget nem lehetett
használni.
A kis Katiról most térjünk át a felnőtt hölgyekre,
akik közül ekkor sokan dolgoztak a Ganz Árammérőgyárban az új „szalag” mellett, ahol volt- és
ampermérőket készítettek. A magyar asszonyok keze
alól kikerülő berendezések iránt itthon és külföldön is nagy volt az igény, a legtöbb mérőt Kína
részére gyártották.
A nőnap a 60-as években kiváló alkalmat adott a
nők hivatalos elismerésére is. 1966-ban például
ezen a napon tüntették ki a Munka Érdemrend bronz
fokozatával Szikszai Bélánét, a Gödöllői Járási
Tanács óvodai szakfelügyelőjét, a nőtanács járási
szervezete pedagógiai bizottságának tagját.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ segítségét!

A nemzetközi nőnap története
Március 8-áán a nőket köszöntik szerte
te a világon.
Az ünneplésnek számtalan form
rmája
m
van, nálunk
leginkább egy-egy kis csokor hóvirágot, ibolyát,
vagy egy szál virágot kapnak a hölgyek, akik közül talán csak kevesen tudják, hogy a nemzetközi
nőnap annak állít emléket, hogy 1857-ben ezen a
napon New Yorkban mintegy negyvenezer textilipari munkásnő tüntetett egyenlő bérért
rt,
t munkaidő-csökk
kkentésért
k
rt.
t A nők jogai és a nemzetközi
béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az
ENSZ-közgyű
yűlés.
ű
A nemzetközi nőnap gondolata a német Clara
Zetkin ötlete volt, aki az 1910-ben Koppenhágában megtart
rtott
t II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson tett javaslatot arr
rra,
r hogy évente egy napot szenteljenek a nőkn
knek.
n
A Nemzetközi Nőnapot 1914-ben tették március 88-ra a N
New Y
York-i
k i ttextilmuntil
kásnők 1857-es sztrájkjának - más forr
rrások
r
szerint egy New York-i gyárban 1908ban e napon bekövetkezett tűzben elpusztult 129 munkásnő - emlékére.
Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, amikor az
Országos Nőszerv
rvező
v
Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben
már országszert
rte
t rendezvényeket szerv
rveztek.
v
Az ünnep mára elvesztette politikai tart
rtalmát
t
és jelentőségét, ugyanakk
kkor
k az
1980-as évektől a nőszerv
rvezetek
v
új jelenségekr
kre,
r problémákr
kra
r hívják fel a figyelmet. Egyre több olyam programot rendeznek ezen a napon, amelyeken, a nőkn
knek
n a
társadalomban viselt óriási szerepére, ugyanakk
kkor
k kiszolgáltatottságára, védtelenségére hívják fel a figyelmet, arr
rra,
r hogy hiába biztosít az állam számukr
kra
r jogegyenlőséget, ha ez továbbra sem jelenti az esélyek egyenlőségét. Magyarországon - az
Európai Bizottság 2006-ban közzétett jelentése szerint - átlagosan 11 százalék az
eltérés a női és a férfi
rfi
fi fizetések között, s a nők körében nagyobb a munkanélküliség.
Sok helyü
yütt
ü e napon civil szerv
rvezetek
v
a nők elleni erőszakk
kkal
k szemben emelik fel
szavukat: a családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció
és az erőszak egyéb form
rmáinak
m
áldozataira, akiket a jog sem véd kellően.
(K)

Hamarosan nyit a múzeum új időszaki kiállítása

Gödöllő művészszemmel
„Hommage á gödöllő” – Gödöllő a gödöllői
művészek szemével az elmúlt 100 évben címmel március
19-én nyílik meg a Gödöllői Városi Múzeum új időszaki
kiállítása. A tárlat különböző, a helytörténet szempontjából jelentős csoportok szerint mutatja be, mi volt fontos,
mit tartottak megörökítésre méltónak a településen alkotó
művészek.
Érdekes időutazást ígér az új tárlat, ami nem csak eddig
ki nem állított alkotásokat mutat meg, hanem kevésbé ismert művészeket is reflektorfénybe állít.
A Gödöllői Városi Múzeumban az egykori művésztelep és a ritkán emlegetett Gödöllői Művész Egyesület tagjai, valamint a nagyközönség számára ismeretlen alkotók
műveiből készül a válogatás.
A képek segítségével a település mára feledésbe merült
arcát, rég elbontott épületeket, már csak az idősek emlékeiben – vagy tán ott sem – élő piacteret láthatunk, kalandozhatunk a jamboree helyszínén, megcsodálhatjuk Blaha
Lujza kertjét – hogy csak néhányat emeljünk ki a művek
közül. A kiállítás egyik érdekessége lesz a „Gödöllői Madonna”, ami nem csak a Mária-kultusznak, hanem a helyi
legendáriumnak is része.
A legrégebbi alkotás az 1910-es évekből való, míg a
legújabb a 60-as években készült. A régi mellett az új
idők, a szocialista fejlesztés is teret kap az összeállítás-

ban. De meg kell
említeni a kakukktojásokat is: azokat
a képeket, amiknek
a témája megosztja
a szakembereket,
címük pedig a kutatások eredményeként változott az elmúlt években, mint
például sokáig a szentjakabi tó címmel ismert ábrázolás.
Az interaktív informatikai háttérnek köszönhetően a
képekről és alkotóikról a korábbinál jóval részletesebb
információk állnak majd a látogatók rendelkezésére, akik
régi történeteket és a város egykori jelentős személyiségeit is megismerhetik majd.
Az összeállítás azonban nem csak a képzőművészeten keresztül mutatja be Gödöllőt, hanem a történetírók
szemével is. A kiállításon láthatóak lesznek a település
történetével foglalkozó, monográfia szerű munkák is, az
érdeklődők részére pedig „olvasósarkot” alakítanak ki.
100 esztendő, huszonegy művész szemével. A Gödöllői
Városi Múzeum ezzel a kiállítással kapcsolódik az idei,
Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa című kulturális
tematikus év rendezvényeihez.
(bd)
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megérkezett A gemenCi erdőbe tóbiás,
A fekete gólyA
Megérkezett az első fekete
gólya a gemenci erdőbe, a fokozottan védett faj hímjét idén
is webkamerán keresztül figyelhetik meg a természetbarátok.
Mintha sportot csinálna belőle, Tóbiás minden évben elsőként érkezik
a keselyűsi erdészház közelében
épített fészkelőhelyre. A madár épp
annyira egyedi, mint az évek óta
nálunk telelő Fülöp, hiszen a fekete
gólyák általában kerülik az ember
közelségét, Tóbiás ennek ellenére a
farönkökre várakozó teherautóktól
húsz méternyire gyűjtötte fészkéhez
a háncsot.
A hím fekete gólya már
17 éves, 1999-ben Bogyiszló közelében gyűrűzték meg. Egy évvel
később Izraelben azonosították, majd kilenc év
elteltével a Jordán folyónál találkoztak vele.
2013 óta érkezik vissza
a bekamerázott fészekre.
A napokban várják párjának megjelenését.
Tavaly a fekete gólyapár négy fiókájából csak egyetlen maradt életben,
költés után a tojó egyiket elpusztítot-

Tájékoztatás az ebek kötelező
veszettség elleni oltásáról
Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását
a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes
áron adathatják be:
Február 29.-március 4., hétfőtől péntekig délután 17-18 óráig,
Március 5., szombaton délelőtt 9-11 óráig.
DR. KOLESZÁR ISTVÁN rendelője, Árpád u. 32.
Március 7., hétfő délután 17-19 óráig,
Március 9., szerda délután 17-18 óráig,
Március 11., péntek de. 8.30-10 óráig,
Március 12., szombaton délelőtt 9-11 óráig.
DR. BUCSY LÁSZLÓ rendelője, Blaháné u. 55.
Március 21-25., hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
Március 26., szombaton délelőtt 9-11 óráig.
KOVAVET BT. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

ta, egy másikat a hím vitt el, a harmadik pedig a fészekben pusztult el.
Ritka, hogy a szülők két-három fiókát felneveljenek, egy szintén beka-

merázott pörbölyi fészekben például
az összes kicsi elpusztult.
Kalocsa Béla, a Magyar Madártani
Egyesület feketególya-védelmi prog-

Az év élőlényei (7.):

A 2016os év hAlA A Compó
A compó sajátos kinézetű, őshonos
halfajunk. A háta többnyire feketés,
oldala olajzöld vagy óarany színű.
Szájszegletében kétoldalt egy-egy aprócska bajszot visel, úszói lekerekítettek. Vaskos törzsét igen apró, erősen
rögzülő pikkelyek fedik.
Testét síkos nyálkaréteg borítja, ami
a népi hiedelem szerint gyógyító hatású.
A sérült halak sebei állítólag gyorsabban gyógyulnak, ha hozzádörgölődznek, emiatt ragadt rá a „hal-

Indul a medvehagyma szezon

Annyira sok medvehagymát szed
nek az emberek, hogy néhány he
lyen gyűjtési tilalmat kellett elren
delni! Annyira sokan és annyira
sok medvehagymát gyűjtöttek az
utóbbi években néhány helyen,
hogy idén meg kellett tiltani a sze
dését, nehogy eltűnjön az erdők
ből. A Mecsek és a Bakony védett
területein idén még saját haszná
latra, a pogácsához is tilos a ta
vaszi szupersztárgyógynövényt
gyűjteni.
2009 óta bármilyen vadnövényt,
csigát, gombát vagy terméseket
csak napi 2 kgig szabad gyűjteni
az állami erdőkben és mezőkön: a
törvény szerint az ezt meghaladó
mennyiséghez már külön enge
dély kell. A medvehagyma viszont
annyira kelendő lett az utóbbi
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években, hogy sokan
utánfutókkal járták az
erdőket és terítették a
piacokra a növényt, ez
zel viszont szinte kiir
tották néhány helyről.
Pedig aki szedett már medvehagy
mát, az tudja: ahol van, ott annyira
sok nő, hogy szinte hektárokon át
teríti be az erdő alját és kiirthatat
lannak tűnik.
MI AZ A MEDVEHAGY
MA?
Jellegzetes fokhagyma
ízű és illatú gyógynö
vény, az első tavasszal
gyűjthető
növények
közé tartozik. Vér és
vesetisztító
hatású,
csökkenti a magas
vérnyomást. A levelét
virágzás előtt fogyaszt
ják. Az egyetlen ve
szélye, hogy a leveleit
virágzás előtt könnyű

ramkoordinátora szerint nagyjából
380-420 között lehet a Magyarországon fészkelő fekete gólyák száma, a
legsűrűbb állomány, közel negyven
pár a gemenci erdőben él. Az első
fiókák május elején kelnek ki, kirepülésük július közepétől augusztus
elejéig tart. Ezután néhány hetet a
fészkelőhely közelében töltenek,
majd útra kelnek. A fekete gólyák fő
vonulási útvonala a Gibraltári-szoroson és a Boszporuszon át vezet.
Kalocsa Béla szerint a gemenci állomány nagyobb része az utóbbi években csak az Izraelben kiépült halastórendszerek mellé repül el.
Tóbiás és családja élete webkamerán keresztül: gemenczrt.hu/media/feketegolya-feszek/
doktor” elnevezés. Hajdan gazdag
állományai éltek a Kárpát-medencében, ám a pangó vizek eltűnésével
megritkult. Örvendetes viszont, hogy
a Tisza-tó egyes részein gyarapodóban
van. A húsa ízletes,
főleg Nyugat-Európában értékes áru.
Mint kiváló sporthal
a horgászok körében
is igen kedvelt. Mind
halgazdaságilag,
mind horgászatilag
nagy, ám eddig kiaknázatlan lehetőség
rejlik benne.
összekeverni a májusi gyöngyvi
rággal, ami viszont súlyosan mér
gező. A legegyszerűbb módszer
megállapítani, melyikkel van dol
gunk, hogy megdörzsöljük a leve
let: a medvehagymának nagyon
erős fokhagymaillata van, míg a
gyöngyvirág levelének nincs sem
milyen szaga. Ezért ne vásároljuk
megbízhatatlan helyről, például
aluljárókból ismeretlen növénye
ket: sokan nem rosszindulatból,
hanem tájékozatlanságból mér
gezhetnek meg minket!

Április 4-8., hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
Április 9., szombaton délelőtt 9-11 óráig.
PLÚTÓ Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 11-15., hétfőtől péntekig délelőtt 8-8.30 óráig,
Április 16., szombaton délelőtt 9-11 óráig,
DR. BODÓ SZILÁRD rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM
rendelet szól. Ennek értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos 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.
Szintén kötelező a bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet
állítunk ki.
Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve háznál,
de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat is ki kell
fizetni.
FONTOS TUDNIVALÓ:
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható.
Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
Veszettség ellen csak microchippel megjelölt eb oltható.
Aki 2012. december 31-ig nem végeztette el kutyája microchippes jelöltetését,
a veszettség elleni védőoltás alkalmával ezt is kérheti.

Nyitva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608; 06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat, vasárnap:
10-19-ig

Patika nyitva:
Szombat, vasárnap: 9-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Tel.: 06-30/943-9898

Szabadgyökerű
gyümölcsfa akció!
1600 helyett
1200 Ft.!!!

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Március 12-én szombaton
10.30-12 óráig:
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06-20/981-3100

8 Gödöllői SzolGálat
Röplabda –győzelemmel záRuló alapszaKasz

Elnököt váltott a TEVA-GRC
Mozgalmas héten van túl a TEVAGRC röplabda egyesülete. Az
alapszakasz vége előtt két fordulóval edzőt váltottak (Szabados István lett az edző), majd az
elmúlt héten elnököt és elnökséget is. Az edzőváltás az utolsó
játéknapra meghozta az eredményét, ugyanis, ha nem is könynyedén, de 3:0-ra nyerni tudott a
Gödöllő Budaörsön.
Szabados István tanítványai úgy utaztak az alapszakaszbeli utolsó fordulóra,
hogy se előrébb, se hátrébb nem végezhetnek a 6. helynél, így könnyed és
felszabadult játékra lehetett számítani.
A felszabadult játék ugyan megvolt,
de könnyednek semmiképpen sem nevezhető a budaörsi párharc, ugyanis a
házigazdák igencsak megnehezítették
Széles Petráék dolgát. A TEVA-GRC
az alapszakaszt 35 ponttal zárta és végzett így a 6. helyen, ami azt jelenti, hogy
a tabella harmadik helyén záró Újpesti

TE lesz a gödöllőiek ellenfele a negyeddöntőben.
Az egyik fél két győzelméig tartó párharc első felvonása március 12-én Újpesten lesz, majd március 16-án Gödöllőn találkoznak a csapatok egymással és
végül, ha nincs döntés, akkor március
19-én ismét Újpesten csaphat össze a
két együttes.
Női röplabda NB I. 22. forduló
Budaörsi DSE – TEVA-Gödöllői RC
0:3 (–23,–24,–22)
Elnököt és elnökséget választottak
A múlt héten tisztújító közgyűlést tartottak a TEVA-GRC-nél, aminek a napirendi pontjai az elnökválasztás és az
új elnökség felállítása volt. A kilenc
évig az elnöki tisztséget betöltő eddigi
vezető, Árpás Géza (balra) helyett a
jövőben Tamás Zoltánt (jobbra, fotó:
grcvolley.hu) választották új elnöknek,
valamint az eddig 11 fős elnökség is
lecsökkent és az újonnan megválasztott elnök mellett Árpás Géza, Balogh

labdaRúgás – Két döntetlen, egy veReség

15 találat a GSK kettő meccsén
Eső ugyan nem esett és nem is
medencében meccseltek, ennek ellenére „vízilabda-eredménnyel” zárta a Gödöllői SK
második számú csapata az elmúlt hétvégi párharcát a Galgahévíz otthonában, az eredmény
9-6 lett a hazaiak javára. A GSK
ezúttal 0-0-s döntetlent ért el a
veresi derbin, míg a GEAC is elosztotta a pontokat az Isaszeg
ellen.
Amegyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK a Veresegyház csapatát fogadta
az elmúlt játéknapon. A szomszédvári
rangadón Szász Ferenc legényei annak ellenére nem bírtak Urbán Flórián csapatával, hogy a második félidő
elején büntetőhöz jutottak, majd szűk

30 percen keresztül emberelőnyben
játszottak. A GSK 25 ponttal a hetedik
helyen áll.
Pest megyei I., 17. forduló
Gödöllői SK – Veresegyház VSK 0-0
Megyei II. osztály – Pontmentés a
hajrában
Horváth Zsolt 92. percben szerzett
találatával egyenlített, ezzel pontot
mentett a Gödöllői EAC csapata az
Isaszeg vendégeként. Nagy Béla
együttese 15 ponttal a tizenharmadik
helyen áll csoportjában.
Pest megyei II. Közép-csoport,
17. forduló: Isaszegi SE – Gödöllői
EAC 2-2 (1-0) Gól: Barkóczi Ádám,
Horváth Zsolt.
Megyei III. osztály – 15 gól és
vereség
„Vízilabda-eredménnyelW örvendeztették meg a galgahévízi közönséget

ATLÉTIKA – TÉLI DOBÓ OB: FANTASZTIKUS ÉREMTERMÉS

Simonváros Csanád: Eb szint rúdugrásban
Március 5-én, Szombathelyen
rendezték a téli országos dobóbajnokság második részét, ahol
a junior, a serdülő és az újonc
korosztály sportolói küzdöttek
a helyezésekért. A GEAC ifjú atlétái, Máté Alpár és Foki Vilmos
tanítványai, az igen szeles időjárás ellenére nyolc éremmel és
számtalan kiváló helyezéssel
gazdagították az atlétika szakosztály idei termését.
Kiemelkedően szerepelt az U14-es
„újonc” korosztályban Varga Evelin,
aki diszkoszvetésben (29,63 m) és súlylökésben (12,20 m) is országos bajnoki címet nyert, míg gerelyhajításban 6.
lett. Kiválóan szerepeltek a múlt héten
a gödöllői sportdíj átadó ünnepségen
Jövő Reménysége Díjjal kitüntetett versenyzők; a serdülők között (U16) a még

csak 14 éves Juhász Nándor, élete első
600 g-os gerellyel teljesített versenyén,
50 m fölötti dobással lett ezüstérmes
gerelyhajításban (50,03), míg Eszenyi Napsugár nagy egyéni csúccsal
(36,24) bronzérmes, diszkoszvetésben
(27,07) pedig 4. lett. További érmeseink, helyezettek.
2. helyezettek: Földi Bence U14 gerely
(39,46 m), Németh Nóra U14 gerely
(29,42); 3. helyezettek: Fekete Levente
U14 gerely (39,32), Németh Vera U14
gerely (29,00); 4. helyezettek: Varga
Flóra súlylökés, Németh Vera diszkosz,
Nemes Csenge gerely, mindhárman az
újonc korosztályban; 5. helyezettek:
Canea Éva és Canea Zoltán junior gerely, Németh Vera súly, Nemes Csenge
diszkosz és Varga Flóra gerely; 6. helyezettek: Györe Fanni junior gerely,
Nemes Csenge súly, Varga Flóra diszkosz.

Kispályás Foci: újRa a vegyi gyümi a bajnoK
Véget ért a Sátor Liga fedett kispályás bajnokság, amit ismét a
Vegyi Gyümi csapata nyert meg.
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Sport

A Táncsics Mihály úti Sportcentrum
fedett műfüves pályáján rendezett 12
csapatos bajnokság címvédője mögött, a

Ders, Barta László, Saáry Csaba kerültek be az ötfős elnökségbe. A tisztújító ülésen arról is döntöttek, hogy az
eddig szakmai elnökhelyettesként, évtizedek óta a gödöllői röplabdáért dolgozó Kőrösfői Lászlót örökös, tiszteletbeli elnökségi taggá választották.
A leköszönő elnök, Árpás Géza megköszönte az eddigi bizalmat és sok sikert
kívánt utódjának és hasonló eredményeket, mint az ő érájában voltak: négy
Magyar Kupa- és két magyar bajnoki
ezüstéremmel adta át a „székét”.
A változásokkal azt remélik a klubnál,
hogy sokkal profibb és hatékonyabb
háttérmunkát végeznek majd az új
vezetők, aminek hosszú távon majd
a felnőtt csapatnál bontakozhat ki az
eredménye.
-tt-

Rúdtánc – miss pole dance actRess veRseny

Gödöllői érmek rúdtáncban
Február 26-án, Budapesten került megrendezésre a Miss Pole
Dance Actress verseny, melyen
nem csak a technikai tudásé, hanem az előadásmódé, a kreativitásé, a laikus számára is élvezhető színpadi showműsoré volt
a főszerep. A gödöllői Catwalk
Ironairbase stúdió minden kategóriában a dobogón végzett.
Négy kategóriában: amatőr kezdő,
amatőr haladó, profi és duó kategóriákban mutattak be koreográfiákat a
gödöllői hölgyek és nem kevesebb,
mint tíz versenyző lépett színpadra. Kezdő kategóriában első helyezést ért el Farkas Lilla (a képen),
koreográfiájában a rúdtáncot néptánccal és énekkel ötvözte. Haladó

kategóriában Jaszper Bernadett ért el
harmadik helyezést, profi kategóriában
szintén harmadik lett Zsmatova Vera,
míg párosban a második helyezést ért el
a Kelemen Emőke, Sándorné Tokai
Anita duó. Vezetőedző: Sárai Tícia,
felkészítők, további edzők: Zsmatova
Vera, Farkas Lilla, Presinszki Ákos.
Gödöllői eredmények. Kezdő kategória: 1. Farkas Lilla, 7. Vidák Barbara,
9. Fábián Réka, 10. Varga Tímea, 11.
Bereczki Mária; Haladó: 3. Jaszper
Bernadett, 5. Sárai Tícia; Profi: 3. Zsmatova Vera; Duó: 2. Kelemen Emőke
és Sándorné Tokai Anita.
-fl-

Kézilabda – Rangadón otthagyott pontoK

Megcsömörlött a GKC
a helyi és a gödöllői játékosok: a találkozón 15 gól született. A gödöllői
vereséghez nagyban hozzájárult, hogy
a szünet előtt néhány perccel Kassai
Krisztián piros lapot kapott, ugyanis az első 45 perc után még vezetett a
GSK kettő 3-2-re. A Gödöllő továbbra is a hetedik helyen áll a tabellán 29
ponttal.
Pest megyei III. Közép-csoport, 17.
forduló: Galgahévíz SE – Gödöllői
SK II. 9-6 (2-3) Gól: Szabó László (3),
Pintér Krisztián, Pakuts Barna, Gráczer Krisztián.
-tlKövetkezik:
Március 12., szombat 14.30, Táncsics M. Sportcentrum: Gödöllői SK
II – Pestszentlőrinci SFA
Március 12., szombat 14.30, Egyetemi Sportpálya: Gödöllői EAC – Kistarcsai VSC
Az elmúlt hétvégén a Syma csarnokban
a fedett pályás idény befejező versenyét
tartották, a serdülő és újonc összetett
országos bajnokságot, ahol a GEAC kiváló ifjú versenyzője, Soos Levente az
újonc korosztály négypróba versenyén
az igen előkelő 4. helyet szerezte meg.
Edzője: Kovács Zoltán. A Magyar Atlétikai Szövetség hétvégi rúdugró versenyén a 17 éves Simonváros Csanád
(a képen / fotó: masz.hu) 460 cm-s kiváló egyéni csúcsot ugorva teljesítette az
ifjusági Európa-bajnokság nemzetközi
nevezési szintjét. Edzője: Szörényi István szakedző.
-kb-

második helyen a Veresegyház Öregfiúk
végzett, míg a harmadik a Rabel FC lett.
Folytatás a tavaszi bajnokságon, amely
március 18-án kezdődik, már sátor nélkül!
További infó: www.sevo.hu

A harmadik helyezett Gödöllői
KC a jelenleg negyedik Csömörhöz látogatott és kapott
ki 21-16-ra, így már csak egy
pont az előnye Bartos Gábor
együttesének Pest megyei riválisa előtt.
A találkozó első félidejében még állta a hazai rohamokat a gödöllői alakulat, de a folytatásban fizikálisan
jobban bírták a házigazdák és végül
ötgólos győzelmet arattak a GKC felett. A Gödöllő 14 fordulót követően
19 ponttal a harmadik helyen áll csoportjában.
A juniorok is pórul jártak Csömörön,
30-27-re kaptak ki Mácsár Gyula

tanítványai, így helyet cserélt a két
csapat a tabella tetején. Az első játéknap óta első helyen álló gödöllői
fiatalok szezonbeli második vereségükkel és az eddig megszerzett 14
pontjukkal egypontos hátrányba kerültek ellenfelükkel szemben.
NB II. Északi-csoport, 14. forduló
Csömöri SSZN – Gödöllői KC
21-16 (10-8)
Juniorok: Csömör – Gödöllői KC
30-27
-liKövetkezik:
Március 10., csütörtök, 20 óra (juniorok: 18 órakor) Hajós A. tornaterme: Gödöllői KC – Salgótarjáni
Strandépítők

Futsal – távolodó dobogó

Kettős MAG-LOG vereség

Kettős vereséggel zárta az elmúlt hetek párharcait a MAGLOG Team CFT Gödöllő futsalcsapata, ezzel egy kicsit
eltávolodott a dobogós helyektől az NB II. Keleti-csoportjában.

ek ellen az edző (a második percben
megsérült), majd Blahó Boldizsár
állt a kapuban.
A Gödöllő kettős vereséggel és az eddig megszerzett 29 ponttal lecsúszott
a hetedik helyre, így távolabb került a
céljaitól, a felsőházba jutástól.

Baranyai Pál együttese előbb a Berettyóújfalu vendége volt, majd hazai
pályán fogadta a Gyöngyöst. Mindkét
találkozóról elmondható, hogy hiába
próbál taktikusan és akár a vészkapus játékot játszva túljárni ellenfelei
eszén a gödöllői alakulat, valami nem
működik mostanában, ugyanis mindkétszer „kitömték” a MAG-LOG
hálóját az ellenfelek. A gyöngyösi
találkozó krónikájához az is hozzátartozik, hogy az előző fordulóban az
utolsó percben kiállították Darabont
Dániel kapust, így a Heves megyei-

NB II. Keleti-csoport, 17-18. forduló: MVFC Berettyóújfalu II. – MAGLOG Team CFT Gödöllő 11-6 (5-3)
Gól: Magyar Zsolt (2), Nagy Roland,
Bencsik Roland, Farkas Péter, öngól.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
Energia SC Gyöngyös 3-5 (0-1)
Gól: Gruber Bálint (3).
-llKövetkezik:
Március 11., péntek 19 óra, Egyetemi Sportcsarnok: MAG-LOG Team
CFT Gödöllő – Nagykáta SE

2016. márciuS 8.
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2016. március 23., szerda, 18 óra
Premontrei Auditórium
Takács Menyhért terem
(bejárat a gimnázium mellett)
A Frédéric Chopin Zenei AMI
tanárainak jótékonysági
hangversenye
A koncert teljes bevételét a Premontrei Perjelség hangversenytermének befejezéséhez ajánljuk fel.
Támogatói jegyek
500, 1000, 2000, 5000 ft-os áron
vásárolhatók a Chopin zeneiskolában és a konvert előtt.

GÖMB A
GIM-BEN

Gödöllői Új Művészet Közalappítvány
alkotóházában
a GÖMB alkotócsoport képző- és iparműűvészeti
kiállítása látható.
Kiállító művészek:
Bajkó Dániel, Balla Vera, Dvorszky Anikó,
Fábián Dénes Zoltán, Kovács Gabriella, Kőhalmi
Ákos, Mácsai Mária, Madarász Gergely, Márvány
Miklós, Mészáros János, Pirók Irén, Possztobányi
Péter, Rehák Júlia, Szentiványi-Székely Enikő,
Szinvai Pál, Sz. Jánosi Erzsébett,
Varga Zoltán Zsolt
A kiállítás megtekinthető 2016. ápriliss 24-ig,
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráigg, előzetes bejelentkezést követően más napokon is!
A kiállítás a „Gödöllő 50” 2016 tematikus év támogatott
programja
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax +36 28 419 660
gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu
Támogatók:Gödöllő Város Önkormányzata
Művészetek Háza Gödöllő
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – CIVIL SZERVEZETEK
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil
szervezetei támogatására.

1. Pályázat célja: Gödöllő Város
Önkormányzata 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:
Gödöllőn ténylegesen működő
(esetleg gödöllői székhellyel rendelkező), magyarországi 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
együttesen, pecsétje is a pályázati
adatlapon.
6. A támogató rendelkezésére álló

forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása.
Támogatási összkeret 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: 2016. január 1 - 2016. 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 öszszegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2017. 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):
2016. március 25. (péntek) 12 óra
A pályázatokat 1. példányban
kell eljuttatni postai úton az aláb-

bi címre (Polgármesteri Hivatal,
Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet (Budapest
Bank volt épülete 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.)
A pályázati adatlap 2016. március
1-től beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal portáján (Budapest Bank
volt épülete 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) 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:
2016. április 14. (csütörtök)
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
2016. április 20-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: személyesen
a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank volt
épülete 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 6.), vagy e-mailben a kovacs.
reka@godollo.hu e-mail címen keresztül, vagy a 06-70/886-8706 –os
telefonszámon.

A TormAy Károly Egészségügyi KözponT (2100 gödöllő, pETőfi sándor uTcA 1-3.)
pályázatot hirdet NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOSI MUNKAKÖR betöltésére
A munkakör határozatlan idejű, teljes, vagy részidős közalkalmazotti-,
vagy szabadfoglalkozású megbízásos-, illetve személyes közreműködői jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: a
szakfeladat kötelezően ellátandó területéhez tartozó lakosság általános
nőgyógyászati ellátása, szűrése, illetve terhesgondozás.
Illetményre és egyéb juttatásokra
közalkalmazotti jogviszonynál az
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Közérdek

1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadóak. Egyéb szerződéses jogviszony esetén bérezés
megegyezés szerint.
Pályázati alap feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség,
• szülész-nőgyógyász szakvizsga,
• legalább 3 éves szakorvosi szakmai
gyakorlat,
• legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen, vagy kórházi szakambulancián
szerzett szakmai tapasztalat,
• érvényes működési kártya,

• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság igazolása.
A fentieket igazoló dokumentumok a
pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be!
Kérünk mellékelni egy nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagot a Bíráló
Bizottság tagjai is megismerhetik.
A munkakör az elbírálást követően
azonnal betölthető.
Pályázat benyújtható: postai úton,
vagy személyesen a fenti címre.

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

Kedves Barátaim!
Köszönöm, hogy dr. Vándor Bélát, volt férjemet, fiaim édesapját nagy szívvel, hűséges odaadással gyászoltátok
meg február 26-án, a temetés napján.
A rengeteg virág, az arcotokon a döbbent kérdés és a gyász mindent elmondott őszinte szeretetetekről.
Hideg, kemény, mégis erőt adó volt aznap az idő.
A fény a világosság felé emelte tekintetünket, s a földről az égre néztünk, és éreztük, hogy mégis “az Élet él és
Élni akar”.
Fiaim, Vándor Pál és Béla visszafordíthatatlan vesztesége: Édesapjuk halála.
Béla fiam a saját csellódarabjait állította össze, s játszotta búcsúként, utolsó ölelkezésként apjával.
Palkó fiam unokáinkkal vigyázta apja csendes pihenését.
És ott volt nővére, Marcsi! Egyedül maradt, de családunk szeretetet ad neki.
Családjaink, barátaink nagy szomorúsággal, fájdalommal gyászolják Bénit az apát, férjet, orvost és barátot.
Mindent köszönve:
Vadász Katalin és fiai: Vándor Pál, Vándor Béla, Vándor Mária és Családjaik, Barátaik

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 7-13-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Március 14-20-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987

TÁJÉKOZTATÁS
A Gödöllői Városi Piac
vezetése értesíti
a kedves vásárlókat, hogy

a városi piac
március 14-én (hétfő) és
március 15-én (kedd)
zárva tart.
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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

2016. március 8.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+ Köszönetünket fejezzük ki azoknak a kedves barátoknak, ismerősöknek, akik KOVÁCS JÓZSEFNÉ szül. PILLINGER ANNA temetésén
részvételükkel fájdalmunkban osztoztak. Szeretett édesanyám emléke örökké szívünkben él. Gyászoló család
KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét,
szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN
+ Gödöllőn 620nm-es belterületi építési telek 18m utcafronttal, gyönyörű környezetben sürgősen eladó. I.ár: 9,9MFt 20-772-2429
+ Szada margitai részén, Gödöllőhöz nagyon közel, igényes környezetben, D-Nyi fekvésű, 1080nm-es, gondozott, közműves építési telek,
9,35M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429
+ Alkuképes, eladó építési telek Szadán, Gödöllőhöz közeli részen,
aszfaltos utcában, 1440 nm-es, délnyugati fekvésű, víz, villany, gáz a
telken, csatorna az utcában. Iár: 8MFt. (20)804-2102

+ Új építésű ikerház Gödöllőn eladó, illetve leköthető 3szoba+ nappalis,
Iár: 25,5MFt-tól 20-772-2429
+ Szadán új építésű, minőségi csok képes, dupla garázsos 3szoba+
nappalis ikerház eladó. I.ár: 34,8MFt 20-772-2429
+ Gödöllő kertvárosában, 535m2-es telken, 90m2-es, n+2szobás családi ház eladó! 20,5MFt! 20-539-1988
+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó fekvésű, építési telek, extra
26m széles utcafronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429
+ Gödöllőn 1453m2-es, széles utcafrontú, panorámás telek eladó!
I.ár:17,5MFt 20-539-1988
+ Eladó panorámás, 600nm-es építési telek Gödöllőn, az Antalhegyen,
a telken víz, villany, derítő van, gáz az utcában, belterületi üdülőövezet,
25%-os beépíthetőség Iár: 6.5MFt (20)804-2102
+ Gödöllő keresett részén n+3szobás újszerű ház 983m2-es telekkel!
Iár:43MFt! 20-539-1988
+ Gödöllő kiemelt részén, 4lakásos társasházban 120m2-es, n+4szobás ingatlan 450m2-es telekrésszel eladó! 31,8MFt! 20-539-1988
+ KERESEK kertvárosban 140m2 körüli családi házat vagy eladó telket! 20-944-7025
+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2 szintes, 160 m2-es összterületű családi ház 600 m2-es telekkel eladó! Iár: 28MFt 20-218-8591
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102
+ Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy 16m széles, 1912nm-es zártkert,
aminek 30%-a beépíthető. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+ Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha 9025nm nagyságú szántó,
jelenleg is gondozva. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+ Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó egy 1019 nm-es
szántó(20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539,
70/611-2789
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház, tulajdonostól áron
alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba,
nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
+ Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült családi ház a fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870
+ Eladó Turán az állomáshoz közel egy 2szobás, konyhás, verandás, 70nm alapterületű, összközműves kockaház, melléképülettel,
garázzsal 1000nm-es telken. Ár-érték arányban kiváló vétel. I.á.: 6
mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 120nm alapterületű, összközműves, nappali+3szobás, 2fürdőszobás családi ház 500nm-es telken.
A telken garázslehetőség, kút és egyéb melléképületek találhatóak. A
szobák parkettásak. I.á.: 31,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban most újonnan épülő 7 lakásos sorházban
2 és 3 szobás lakások. További információk telefonon: 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a nagyfenyvesben egy 160nm összalapterületű, 1
helyrajzi számon lévő, önálló lépcsőházi bejáratú, téglából épült, egyedi
fűtéses, sorházi 3db lakás felújított, igényes kivitelezésű, ár-érték tekintetében nagyon kedvező áron. Befektetők számára is nagyon ajánljuk.
I.á.: 29mFt 20-919-4870
+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis családi ház két utcára
nyíló telken. A ház alatt szuterén található. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás, 2fürdőszobás, 2
kocsi beállásos ikerház 500nm-es kizárólagos használatú telekrésszel.
Ezzel kapcsolatos dokumentációk megtekinthetőek. További információk telefonon: 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy társasházi 110nm
összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás. Az ingatlan előtt ingyenes
parkoló található. Befektetők előnyben, akár visszabérlési lehetőséggel.
E.á.: 25mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a harasztban egy sorházi lakás, mely földszinti, 2szobás, 60nm alapterületű, kis udvarrésszel. I.á.: 15,7 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő és Szada között a volt Sony mögött dobogón 670nm-es
telken egy 40nm-es téglából épült, szoba-konyhás épület, melyben villany
bevezetve és ásott kút biztosítja a vízellátást. I.á.: 7mFt 20-919-4870
+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy 800nm telken
lévő nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van pincézve. Két helységből áll, mely garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel eső aszfaltozott csendes utcában egy 150nm alapterületű, déli fekvésű, földszintes, 5 szobás,
téglából épült, kifogástalan állapotú családi ház 738nm-es telken.
I.á.: 44,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában egy 2szintes, téglából épült családi ház 560nm-es telken, mely áll egy nappali-étkező-konyha, 2szoba, 2fürdőszobából. A ház alatt szuterén, garázs
és egyéb helységek vannak kialakítva. Nappaliból kertkapcsolatos
terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy déli fekvésű, nappali(40nm)+3szobás, 2fürdőszobás, konyha-étkezős családi ház terasszal,
melyhez tartozik egy télikert jellegű szoba, benne szauna zuhanyzóval. Az épület alatt garázs található. A kertben örökzöldek vannak telepítve. I.á.: 29,5mFt 20-919-4870
+ Eladó Isaszegen egy közvetlen tóparti panorámás, 2szintes,
kifogástalan állapotú, nappali+2szobás, erkélyes, teraszos, garázszsal ellátott lakóház 800nm-es telken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a harasztban, közel a belvároshoz egy igényesen felújított, 2 szintes ikerház, mely a földszinten
áll egy nappali, étkező, konyhából, fürdőszobából, az emeleti részen 3
szoba fürdőszoba, erkély található. Az ingatlan alatt teljes egészében
egy szuterén van kialakítva, mely funkcióját tekintve tároló és hobbiszoba számára alkalmas. Az ingatlanon nagyméretű garázs, a kert részén
pedig automata öntözőrendszer van kialakítva. Ár-érték tekintetében
rendkívül kedvező. I.á.: 29 mFt 20-919-4870
+ Eladó Isaszegen, Ilkamajorban, a horgásztavak közelében 3db
(826m2, 827m2, 827m2) egymás melletti építési telek külön és egyben is. A telkek 30%-a beépíthető. Víz, villany az utcában a telek előtt, a
gázvezeték 350 méterre. Iár:3MFt/db. 20/4996-748
+ Parasztház eladó Zsámbokon 1160 nm telken 5 millióért. 1,5 szoba,
konyha, fürdőszoba, víz, villany, gáz, rengeteg mellékhelyiség állatok
tartására, gyümölcsfák automata locsolóval. Tel: 30/466-0466
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+ DOMONYVÖLGY BELTERÜLETÉN 226 nm-es telken 45 nm-es, közművesített, cserépkályha fűtéses, téliesített faház eladó. Ár: 4,5 MFt.
Ingatlanközvetítők ne hívjanak! Tel: 70/214-7201
+ Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nm-es parkosított telken
110nm-es 3szoba+n családi ház. Külső szigetelés, új nyílászárók,
redőnyök, új villany, vízvezeték, 110nm-es melléképület, kút, pince.
Iár:24,3MFt. 30/402-7276
+ Gödöllő, Palotakert 10. fszt. 4. 38 nm-es, felújított 1 szobás lakás
eladó. 30/9320-923
+ Eladó Gödöllőn 1001 nm-es zártkerti ingatlan a belterület határán.
Iár: 2,9 MFt. Tel: 30/537-6985
+ Eladó Szadán az Aranyhegy utcában 860 nm-es zárt telek faházzal,
tárolóval, villany, víz, csatorna, fúrt kúttal. Iár: 5 MFt. Tel: 30/982-3659
+ Gödöllőn a Szadai útra nyíló 2500 nm-es telek, rajta 2 épülettel, víz,
villannyal eladó. Iár: 5,2MFt. Tel: 30/9467-702
+ Gödöllő – Szada határán 1450 nm-es, összközműves telek eladó. Iár:
11,5 MFt. Érd: 30/5574-612
+ Eladó gödöllői, lakótelepi, erkélyes lakást keresek a Kossuth utca, Erzsébet körút, Kazinczy körút környékén 2. emeletig, 60-70 nm közötti
jó állapotút. Tel: 20/968-0336
+ Gödöllőn, Kecskés dűlő elején 300 nöl-es telek eladó fúrt kúttal, villannyal kertészkedőknek vagy telephelynek. Lakóövezet 20 m-re. Iár:
1,45 MFt. Az árba kishaszongépjárművet beszámítok. 30/232-1060
+ Gödöllőn a Fenyvesben két lakásos társasház építésére alkalmas,
890 nm-es telek, közművel az utcában, eladó. Érd: 20/517-4474
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ÁRKUS 2000 KFT. Irodaszer kereskedés
felvételre keres:

árukiszállító, beszerző

munkakörbe teljes munkaidőben.
A feladat végzéshez, több éves gépkocsivezetői gyakorlattal és budapesti
helyismerettel rendelkező, nem dohányzó, munkatársat keresünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
arkus@arkus2000.hu
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kisegítőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk futárt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi szakácsot, a betanítást is
vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.
com email címen lehet.
+ Gödöllői éttermünkbe szakácsot keresünk. Jelentkezni a
pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.
+ Szakképzett KERTÉSZT keresek márciusi kezdéssel felvételre.
30/528-7777
+ ANGOL, NÉMET nyelvtanárokat keresünk azonnali belépéssel. Jelentkezés önéletrajz, diploma küldésével: info@ili.hu, I.L.I. Nyelviskola

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

+ Üzemanyag töltő állomás felvételt hirdet shopeladói munkakör betöltésére Gödöllőn. Fényképes önéletrajzokat e-mailben a godollo.shell@
gmail.com címre várjuk.
+ Szada – műszaki beállítottságú, AUTÓHIFI ELADÓ és ADMINISZTRÁTOR kollégát keresünk
adminisztratív, árukezelési és bolti
eladói feladatok ellátásához – autóhifi termékek értékesítésével,
beszerzésével foglalkozó cégünkbe. Fényképes önéletrajzokat az
alábbi címre várunk: florovits@
paradoxhifi.hu
+ Építőipari cég keres Gödöllőre
munkahelyi MÉRNÖKÖT és TECHNIKUST. További információ és
önéletrajz: info@innotau.hu
+ KERTÉSZT keresünk. „B” tip.
jogosítvány előny. Tel: 20/9457-286
+ Magánháznál takarítást, mosást,
vasalást vállalok. Tel: 70/511-0675

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn kiadó családi házban 60 nm-es, 2 szobás, tetőtéri lakás
külön bejárattal. 75.000.-Ft + rezsi. Tel: 70/218-1398
+ Gödöllőn kertes családi ház – 3 szoba + nappali 2 fürdővel hosszútávra kiadó. Bérleti iár: 160.000 Ft. Tel: 30/9467-702
+ Gödöllőn, teljesen különálló, összkomfortos garzon albérlet olcsón
kiadó. Érd: 70/6138-241, 70/664-8254
+ A Petőfi téren és a Szabadság úton lakások kiadók. Tel: 70/6322-236
+ Kiadó lakás kerttel! Gödöllő kertvárosi részében kiadó egy 90 nm-es,
2 szoba plusz nappalis, berendezett lakás nagy terasszal. 120.000 Ft
plusz rezsi. Tel: 20/339-7918
+ SZENT JÁNOS UTCÁBAN 42 nm-es, másfél szobás, egyedi mérőórákkal felszerelt lakás április elejétől kiadó. Érd: 30/688-9645
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.
+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla
bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára a lkalmas. Akár
azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+ Gödöllőn a Hunyadi J. u. 22.sz alatt lévő szuterén kiadó – vagy
befektetői társat keres. Kb. 80 nm. Bármilyen üzleti tevékenységre
alkalmas. 20/420-5555
+ Gödöllő központjában a könyvtárral szemben 19 nm-es földszinti
iroda/üzlet helyiség kiadó. Érd: 06-28-410-115, 70/411-2466
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102
+ GARÁZS kiadó március elsejétől a Patak téri garázssoron. 10.000
Ft/hó. 30/502-4148
+ Gödöllő központjában egyes garázs hosszabb távra kiadó. 20.000
Ft/hó. 30/9079-322

+ Gödöllői székhelyű vállalkozás keres egy műszakos munkarendben,
teljes munkaidőben dolgozni tudó: 1fő könnyű betanított fizikai munkára. 1fő targonca-vezetői jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkező
könnyű betanított fizikai munkára munkatársakat. A fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: allasgodollo@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
+ AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A higroszabályozású légbevezetők
beépítésével megelőzhető, ill.
megszüntethető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű
gázkészülékekhez,
kályhák,
kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is kínálunk.
Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30398-48-15;06-28-423-739

+ Gödöllői üzembe 3 műszakos munkára, betanított munkást felveszünk. Tel.: 70/325-8729
+ Gödöllői telephelyű vállalkozás keres áruterítésben jártas, gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőket B kategóriás vezetői engedéllyel, 3,5t tgk-ra. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen lehet: sofor.tgk@gmail.com
+ Gödöllői cég gödöllői munkavégzésre FESTŐ, ASZTALOS, ÁCS szakmunkásokat keres! Érd: 30/369-4823
+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat azonnali
kezdéssel, váltott munkarendben. Az alap fizetésen felül a jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115
+ Azonnali kezdéssel felveszünk kollégákat HAJNALI HÍRLAPKÉZBESÍTÉSRE. Bérezés havonta, fix alapon. Érd: 20/257-7411

KÍNÁLATUNKBÓL: *Máriabesnyőn 1640 nm-es, megosztható építési telek (36 m-es utcafronttal) eladó. Iá:14,5 mFt.
*A Lomb utcában 880 nm-es, panorámás, üdülőövezeti
telek (víz, villany, gáz) eladó. Iá:6,9 mFt.
*A központ közelében 1260 nm-es, 20 m széles építési
telek (30 %-a beépíthető) eladó. Iá:13,7 mFt.
*Az Öreg-hegyen örök panorámás 1108 nm-es saroktelek (34 m-es utcafront) eladó. Iá:15,2 mFt.
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+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését 153.000
Ft/nm áron. 20-919-4870
+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel
u.38. Kérésre házhoz megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu,
+3620/9355059.
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+ 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
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

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

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 70/502-5620
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+ 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

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

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30508-1380, 06-28-784-752

+ KÖLTÖZTETÉS! ZONGORA, PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS hétvégén
és ünnepnapokon is. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel: 70/621-6291
+ ÁCS munkákat, tetőjavításokat, lapos tetők szigetelését, faházak és
faépítmények építését, kémények javítását, kőműves munkákat vállalunk garanciával Gödöllőn és környékén. 20/451-3119
+ FUVAROZÁST, LOMTALANÍTÁST vállalok pincétől a padlásig, éjjel –
nappal, hétvégén is, illetve FAKIVÁGÁST, FŰNYÍRÁST, telektisztítást,
bozótirtást gallyak elszállításával. Tel: 30/232-1060
+ KERTÉSZ SZAKEMBER vállal metszést, permetezést, kertfenntartást és kertépítést. Tel: 30/320-8360
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679
+ KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés. Rotációs
kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás,
sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

Akupunktúra
Gödöllőn!

Dr. Dömösi Réka Éva
hagyományos kínai orvoslás és
háziorvostan szakorvos
Bejelentkezés: 70/644-9195
web: www.lojanmed.hu
+ 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

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással
4.000Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 30/9546-504
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás,
hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák oldása
Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274
+ GYULLADÁSCSÖKKENTÉS! FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS! Öngyógyító
képesség beindítása és fokozása LÁGY-LÉZER TERÁPIÁVAL! Légúti,
fogászati és fülpanaszok (gyulladás, fülzúgás) stb. kezelése természetes, hatékony módszerrel. Izomlazítás, feszültségoldás masszázzsal!
Gödöllőn. 20/499-7306

Gödöllőn

OKTATÁS
+ DEXAM angol középfokú nyelvvizsga Gödöllőn 2016. április
23-án (www.dexam.hu). Jelentkezési határidő: március 30. FELKÉSZÍTŐ TRÉNING folyamatosan indul. Információ: 20/359-4201,
dexamgodollo@gmail.com
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és középszintű
érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is! 20/380-2268 (du., este hívható)
+ Gyakorlott tanítónőként alsó tagozatosok részére ANGOL nyelv tanítását, korrepetálását és MAGYAR nyelvtan, szövegértés, helyesírás fejlesztését vállalom. Házhoz megyek, tananyagot viszek. Érd: 70/633-8525

Gödöllőn a Művészetek
Házában, F4-es terem
(Szabadság út 6.)
2016.03.17-én (csütörtök)
és 2016.03.24-án (csütörtök)
17-19 óráig

+ Törökös diák korrepetálást vállal ANGOL nyelv és MATEMATIKA tantárgyakból általános iskolások számára. Tel: 30/3522-994

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

az irodában vagy telefonon!
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+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. Dióbél eladó
(2.000.-Ft/kg). 30/9891-721
+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kapható CSÁNYI
ALMA. Idared. Ár: 180 Ft/kg. Tel: 20/4359-650
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrágya
60 l-es kiszerelésben 800 Ft/zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető: 20/469-9295

+ MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő, Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-5033, www.pelikansuli.hu

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

+ Almásy Katalin becsüs, 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, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+ 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
+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772
+ Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga Gödöllőn. 70/433 50
33, WWW.PELIKANSULI.HU
UTAZÁS
+ Egynapos kirándulást szervezünk a malonyai arborétumba a rododendron virágzás alkalmából május 7-én. 7600 Ft/fő. A párizsi és a
milánói útra is van még hely. Érd: 28/415-685, 30/268-5596

+ Költözés miatt eladó kiváló állapotban, áron alul: TV állvány, 6db
konyhaszék, 3 részes gyermekbútor, fürdőszobaszekrény világítós tükörrel, Rattan fotel. Érd: 70/580-9371
+ Eladó használt széles babakocsi 5000 Ft, 380 V-os nagy betonkeverő, kerekeken gurul 45.000 Ft, 2db régi nagy kézifűrész 4000 Ft/
db. Tel: 30/771-5184
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+ 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

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

EGYÉB

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

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

ADÁS~VÉTEL
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. MÁRCIUS 16.

Megfejtés: Bödőcs Tibor humorista tréfás mondását idézzük
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Orphanides Krisztina, Panoráma
u.10., Kommár Ferenc, Kazinczy krt. 23.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szitás András, Hunyadi J. 27., Szulcsán Julianna, Szt. Imre u. 8.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Schnörch Tamás, Dózsa György
u. 50.

A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Legéndi Regina, Erzsébet krt. 3.,
Lenkey Marika, Remsey krt. 4.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Molnár Árpádné, Rét u. 23., dr. Hollósy Tamásné, Dalmady Gy. u. 5.

2016. március 8.

