
A januári megnyitót követő-
en aktív művészeti élet zajlik
a Premontrei Auditóriumban,
amit azzal a céllal hoztak lét-
re, hogy az egyházi feladatok
mellett közösségi és kulturális
célokat is szolgáljon.

Akiállítási tér és koncertterem, ami Ta-
kács Menyhért, jászóvári prépost-pre-
látus apát, az egykori gödöllői pre-
montrei gimnázium alapítójának nevét
viseli, még nem készült el teljesen, a
befejezést és a végleges berendezést
jótékonysági koncertek segítik.
Március 23-án a Frédéric Chopin Ze-
nei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
léptek közönség elé, a koncert teljes
bevételét a hangversenyterem befeje-
zésére ajánlották fel. A premontreiek
gödöllői megjelenése óta három embe-
röltő telt el, s bár ennek mintegy a fe-
lében nem működhettek, az államosítás

előtt és a rendszerváltozás óta rendre
új kezdeményezésekkel gazdagítják a
„Fácánosból” a település közösségét.
Bár a Premontrei Auditóriumnak még
a kerítése sem a végleges, korszerű épí-
tészeti megjelenése máris azt sugallja,
hogy hamarosan a gödöllőiek kedvelt

rendezvényhelyszínévé fog válni és
közelebb hozza az egyetemi városrészt
a vasúton inneni negyedekhez. A ze-
neiskola nagyszerű felajánlása e tekin-
tetben jelképesnek is mondható, hiszen
a mostani koncertet megelőzően márci-
us 18-án az intézmény növendékei és

tanárai és a Premontrei Szent Norbert
Egyházzenei Szakközépiskola diákja-
ival és tanáraival közös kamarazenei
koncerttel járultak hozzá a fejlesztés-
hez, április 2-án pedig az Arpeggio
Gitárzenekar jótékonysági koncertjére
kerül sor. (folytatás az 5. oldalon)

Virágosodik a város. A VÜSZI megkezdte a nö-
vények kihelyezését a korlátokra és a kandellábe-
rekre. (3. oldal)

Tojásfával köszöntötték a húsvétot a Gébics utcá-
ban lakók. (4. oldal)

A junior kézilabda világbajnokságra való kijutással
örvendeztette meg magát a gödöllői kötődésű Hor-
nyák Bernadett. (8. oldal)
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JÓTÉKONYSÁGI KONCERTEK SEGÍTIK A BEFEJEZÉST

Új kulturális központ születik

Fotó:Balázs
Gusztáv

Bővülő tárlat

Megújulás
Lassan kialakul a Gödöllői Városi Mú-
zeum helytörténeti és a szecessziós mű-
vésztelepet bemutató kiállításai helyszí-
neinek új arculata. Mint arról korábban
beszámoltunk, a tárlat december elsejé-
vel ideiglenesen bezárt, s azóta folyama-
tosan dolgoznak a kiállítási tér felújítá-
sán.

Az átalakítás I. szakasza a Kubinyi
Ágoston program segítségével valósul
meg, amire a Gödöllői Városi Múzeum
15 millió forintot kapott az Emberi Erő-
források Minisztériumától, s amit a vá-
ros további 3,5 millió forintos önrésszel
egészített ki.Amúzeummost újra pályá-
zik az átalakítás II. ütemére.

(folytatás a 6. oldalon)



10

2016. március 29.2 gödöllői szolgálat Közélet

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Gödöllő településen 2016. április elején változik a szelektív gyűjtés 
rendje, mivel társaságunk április elsejétől átáll a két műszakos munkarendre. 

2016. március 30-án még a szokásos rend szerint történik a szelektív hulladékok begyűjtése a SZELEKTÍV 
1 gyűjtési rendhez tartozó utcákban, a következő gyűjtési alkalom 2016. április 6-án lesz az egész telepü-
lésen, ezáltal ezen  utcákban 1 hét fog eltelni a szelektív hulladékok begyűjtése között. Ezt követően kéthe-
tente, minden páros héten lesz mindkét településrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz április 
20-án, május 4-én és így tovább. 

A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják 
figyelemmel követni.

További információk: www.zoldhid.hu, ugyfélszolgalat@zoldhid.hu, facebook.com/www.zoldhid.hu

Egyre többször végez műsza-
ki mentést a tűzoltóság  

A Gödöllő Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokság is beszámolt a múlt évi 
munkájáról a képviselő-testület már-
ciusi ülésén. 

2015-ben 760 káreset történt mű-
ködési területükön. Ebből 429-szer 
tűzhöz, 331-szer műszaki mentéshez 
vonultak. A műszaki mentések ma-
gas arányát elsősorban a szélsőséges 
időjárás okozta. A gyakoribbá vált 
hirtelen jött zivatarok és széllökések 
miatt megnövekedett a vízkárok és 
fakidőlések száma. 

A műszaki mentéseknek majdnem 
a fele júliusra jutott. Tervezett elle-
nőrzések során tárják fel azokat a 
veszélyes fasorokat, árkokat, átere-
szeket és víztározókat, amelyek a 
viharok, villám-árvizek alakalmával 
veszélybe sodorhatnák a lakosságot 
vagy az anyagi javakat. A lakosság 
biztonságára befolyással bíró gaz-
dálkodó szervezeteknél elsősorban a 
betervezett gyakorlatok alkalmával 
végez ellenőrzéseket a parancsnok-
ság állománya.
A tűzoltó vízforrásokról és azok ál-
lapotáról naprakész kimutatást ve-
zetnek. Fontos terület a lakosság 
biztonsága szempontjából a kémény-
tüzekkel, szénmonoxid mérgezések-
kel és szivárgásokkal kapcsolatos 
vizsgálatok elvégzése. 

A megelőzésnek is köszönhető, hogy 
magasabb fokozatú tüzesetek tavaly 
nem történtek. A négy II-es riasztási 
fokozatú tűz közül említést érdemel, 
hogy Dány külterületén kétszer is 
mintegy 5 hektáron égett erdő alj-
növényzet és száraz fű. Kerepesen 
a hulladéklerakóban támadtak fel a 
lángok. Galgamácsán egy lakóház 

tetőszerkezete és melléképülete égett 
le. A téves jelzések száma 118, a ki-
érkezés előtt felszámolt eseteké 84, 
az utólagos jelzéseké 4 darab volt. 
Szándékosan megtévesztő jelzést 
négyszer kapott a parancsokság. 
Tűzvizsgálati eljárás 9 esetben indult 
2014-ben.

Támogatás a kastélypark  
fenntartásához

A Gödöllői Királyi Kastély kiemelt 
szerepet tölt be városunk idegen-
forgalmában és kulturális életében, 
ezért az önkormányzat évek óta tá-
mogatja a kastélyhoz kapcsolódó fel-
adatokat, köztük a parkfenntartást is. 
A feladat az idén is beépült a VÜSZI 
Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti ter-
vébe, amit februárban fogadott el a 
képviselő-testület.
Az idén is nettó 5 millió forintot bo-
csát rendelkezésre a város a 2010-
ben felújított kastélypark gondozá-
sához, amiről szerződést kötnek a 
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel.

Szippantott szennyvíz közszol-
gáltatás

A képviselő-testület elfogadta a nem 
közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére és elszállítá-
sára vonatkozó helyi közszolgáltatás 
2016-2017. évi díjkalkulációját, a 
szolgáltatásra vonatkozó 2016-2017. 
évi közszolgáltatási szerződést és 
módosította  az ezzel kapcsolatos ön-
kormányzati rendeletet. 

A versenyeztetési eljárás nyertesét, 
Szepesi Zoltán Tibor egyéni vállal-
kozót jelölte ki közszolgáltatóként. A 
szolgáltatás nettó alapdíja 200 Ft/hó/
ingatlan, nettó ürítési díja 2450 Ft/
köbméter.

Közművelődési megállapodás

Elfogadta a képviselő-testület a Mű-
vészetek Háza Gödöllővel kötendő 
2016. évi közművelődési megállapo-
dást, amelyben az önkormányzat – az 
üzleti terv és szakmai programkíná-
lat figyelembe vételével – rögzíti és 
előírja a lakosság közművelődési- és 
kulturális igényeinek megvalósítását 
szolgáló elvárásait.
A megállapodás a város kulturális 
hagyományainak figyelembevételé-
vel kiemelt figyelmet fordít a befo-
gadó nyitott ház funkció működte-
tésére. A Művészetek Háza Gödöllő 
teret nyújt a kiemelten támogatott és 
a támogatott művészeti csoportok-
nak próbáikhoz és műsoruk bemu-
tatásához, a lehetőségekhez mérten 
helyet ad civil szervezetek, egyesü-
letek, baráti körök programjainak. A 
város nevelési-oktatási intézménye-
inek közösségi rendezvényeihez eb-
ben az évben is biztosítja a helyszínt 
és rendelkezésre bocsátja technikai 
szolgáltatásait.
Az értékközvetítő funkció ellátása 
keretében az önkormányzat válto-
zatlanul elvárja a különböző kor-
osztályok számára a nemzeti és az 
egyetemes kulturális érték közvetíté-
sét. Ennek érdekében a Művészetek 
Háza Gödöllő nagyszínházi, kama-
raszínházi előadásokat, komoly- és 
könnyűzenei koncerteket és irodalmi 
esteket szervez, folytatja a változatos 
gyermekprogramok szervezését és 
23 kiállítást rendez.
A közművelődési megállapodás ki-
emelt feladatként jelöli meg az is-
kolákkal, társintézményekkel, egyéb 
kulturális tevékenységet is folytató 
szervezetekkel az együttműködést, a 
programok egyeztetését, a közös pá-
lyázati lehetőségek felkutatását. 
Továbbra is fontos és kiemelt feladat 
a GIKSZER Ifjúsági Klub működ-
tetése a diákönkormányzatok által 
delegált fiatalok közreműködésével, 

véleményük, javaslataik figyelembe 
vételével.

Új közbeszerzési szabályzat

Új közbeszerzési szabályzatot alko-
tott a képviselő-testület, figyelem-
be véve a múlt év november l-jén 
hatályba lépett a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvényt. 
Az új szabályzat megalkotása során 
célként tűzték ki az eljárások lebo-
nyolításának rövidítését. Ezért az 
eljárást megindító döntések megho-
zatala körében a képviselő-testület 
csak az uniós értékhatárokat elérő, 
illetve a feltételes közbeszerzési el-
járások megindításáról hoz a jövő-
ben döntést, minden más esetben a 
polgármester kap jogosultságot az 
eljárást megindító döntés meghoza-
talára. Ezzel bővül azoknak a közbe-
szerzési eljárásoknak a köre, amelye-
ket a polgármester önállóan indíthat 
meg. Mivel a város költségvetésében 
összegszerűen megtervezett beszer-
zések lebonyolításáról van szó, az 
éves közbeszerzési tervet a képvise-
lő-testület fogadja el, ez a változtatás 
semmiféle gazdasági kockázatválla-
lással nem jár együtt, azonban jelen-
tős időbeli nyereséget jelent a költ-
ségvetésben elhatározott feladatok 
végrehajtásánál.
A képviselő-testület elfogadta az idei 
közbeszerzési tervet is, ami megte-
kinthető lesz a godollo.hu honlapon.

Haszonbérbe adás 

A képviselő-testület az önkormány-
zat tulajdonát képező hat mezőgaz-
dasági rendeltetésű földrészletet, il-
letve alrészletet jelölt ki haszonbérbe 
adással történő hasznosításra, legfel-
jebb ötéves időtartamra.

Zártkerti ingatlanok művelés 
alóli kivonása

Jogszabályi változások révén lehető-

ség nyílt zártkerti fekvésű földrészle-
tek termelésből való díjmentes kivo-
nására december 31-ig. A kivonással 
a földrészletek művelési ága zártkerti 
művelés alól kivett területre vezettet-
hető át az ingatlan nyilvántartásban. 
Az önkormányzat öt földrészletet 
kíván kivonni a termelésből. A kép-
viselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a kivonás iránti kérelem 
benyújtására az ingatlanügyi ható-
sághoz. 

Intézményvezetői pályázat

Az intézményvezetői megbízatás 
időtartamának 2016. július 31-i le-
járása miatt a képviselő-testület pá-
lyázatot ír ki a Gödöllői Zöld Óvoda 
intézményvezetői álláshelyére.

Helyi Esélyegyenlőségi Prog- 
ram

A képviselő-testület 2013. szeptem-
ber 26-án fogadta el a Gödöllői Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. Kor-
mányrendelet szerint ezt időnként  
felül kell vizsgálni. A feladat elvég-
zését az időközben bekövetkezett 
szakmai és jogszabályi változások 
indokolják is.
A döntéshozók márciusi ülésükön 
határoztak a felülvizsgálat elindítá-
sáról. A feladat elvégzésében a pol-
gármesteri hivatal szakemberei által 
előkészített tervezet alapján a helyi 
esélyegyenlőségi munkacsoport is 
közreműködik.

Névhasználat engedélyezése

Engedélyezte a képviselő-testület a 
település nevének használatát a Gö-
döllői Vízenjárók Gyermek és Ifjú-
sági Túra Egyesület elnevezésében. 
Egyben ahhoz is hozzájárult, hogy 
a szervezet a Gödöllői Civil Házat 
székhelyként bejegyezhesse és enge-
délyezte az ingatlan ingyenes jogcí-
men való használatát.   lt

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

MEGVÁLTOZIK A SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSI RENDJE
Az ELMŰ Hálózati Kft. a héten megkezdi az elöregedett, bizonytalan mű-
szaki állapotú közvilágítási földkábelek cseréjét. A munkák március 29-én 
kezdődnek és júniusig tartanak. A felújítás a lakossági áramszolgálta-
tást nem érinti. 

Az egyes helyszíneken a munkavégzés alatt ideiglenes forgalomkorlátozá-
sokra kell számítani, átmenetileg egyes helyszíneken a megszokott parko-
lási rend is megváltozhat. Az ELMŰ Hálózati Kft. a várható kellemetlen-
ségek miatt kéri az érintett lakosok türelmét.

A FELÚJÍTÁSRA AZ ALÁBBI ÜTEMEZÉS SZERINT KERÜL SOR:

2016. március 29-től május 7-ig: Palotakert sétány 5-6-6/a-6/b., fűtőmű 
előtti, és az Állomás úttóltól a fűtőműig terjedő lakótelepi út mentén lévő 
közterületek

2016. április 7-től május 13-ig: Palotakert sétány 7-14. – Állomás út járda 
által határolt közterület
 
2016 április 18-tól május 21-ig: Erzsébet királyné krt. 1-14., 25-28. által 
határolt közterületek, Erzsébet kir.-né krt.1-14. épületek HÉV felőli oldala
 
2016. április 21-től május 28-ig: Magyar K. köz-Mihály D. köz-Nagy S. 
köz-Erzsébet királyné krt. 18-25. által lefedett közterületek
 
2016. április 27-től június 7-ig: Ambrus Z. köz lakótelep

Nagyszabású muNkába kezd az eLmű
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Nyáron teljesen megszűnik a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ 
(Klik) – jelentette be Rétvári Bence 
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának parlamenti államtitkára. Mint 
az a bejelentésből kiderült, a kor-

mányzat nem tér vissza a 2010 előtti, 
önkormányzati fenntartású rendszer-
hez. Az államtitkár kifejtette, hogy 
azért szüntetik meg a Kliket, mert azt 
érte a legtöbb kritika az elmúlt idő-
szakban, amiért „túlságosan vízfej-

ként, egy helyről irányította az isko-
lákat”. A tervek szerint szeptembertől 
már az új rendszer működne. 
A bejelentéshez kapcsolódóan a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetsége 
nyilatkozatot adott ki. 

Megszűnik a kLik, de az oktatás áLLaMi kézben Marad
Érdemi konzultációt vár oktatás ügyben a MÖSZ

Városszerte zajlanak a nö-
vényvédelmi munkák és zaj-
lanak a felújítások. A tavaszi 
időjárást minden területen ki-
használják a szakemberek.

Véget értek a munkák a 
Hegyesi Mari utcában 
ahol az elmúlt hetekben 
csapadékvíz elvezetést 
építettek ki, s a jövő 
héten kezdik a Sió utca 
– Turul utca csapadék-
víz- elvezető rendszer 
rekonstrukcióját. Ennek 
során a már meglévő, de 
elöregedett, zárt vízelvezetés felújí-
tására kerül sor. Az építés ideje alatt 
forgalomkorlátozásra, útlezárásra 
lehet számítani. A kezdés időpontja 
2016. április 4.,  a várható befejezés 
pedig május 31. 

Dolgoznak a gyepmesteri telepen is, 
ahol jelenleg földmunkák, vízelve-
zetés és hang elnyelő kerítés építése 
zajlik. A korszerűsítésre nagy szük-
ség volt, jelentősen javítja az itt lévő 
állatok tartási körülményeit. 

A növényápolási munkák részeként a 
múlt héten a főtéri fák ápolását vé-
gezték el, amihez alpin technikával 
dolgozó szakemberek segítségét is 
igénybe kellett venni. Többek között 
az áruház mellett és mögött lévő ha-

talmas platánokról is eltávolí-
tották az elszáradt, beteg ága-
kat, a vágási felületeket pedig 
sebkezelővel látták el.  
Megkezdték a szökőkutak 
beüzemelését is, a kertésze-
ti részleg munkatársai pedig 
folyamatosan virágosítják a 
várost. A belvárosi korlátokra 
már kikerültek a tavaszi ár-
vácskák.                 jk 

A kamarai tagdíj összegének 
megfelelő büntetésnél többet ve-
szíthet az a vállalkozás, amely 
nem fizeti be március végéig a 
kötelező hozzájárulást. Ennél 
sokkal jobban fáj, ha a cég kike-
rül a köztartozásmentes adózói 
bázisból.

Az ötezer forintos kamarai díj 
megfizetésének március 31-i ha-
táridejére figyelmeztet a Mazars. 
A könyvvizsgáló és tanácsadó 
cég megjegyzi azt is, hogy a tag-
díj köztartozásnak minősül, meg 
nem fizetésével a társaság kike-
rülhet a köztartozásmentes adózói 
adatbázisból, és elveszti az ezzel 
járó előnyöket. A Mazars sajtóköz-
leményében hangsúlyozta, hogy 
azoktól a vállalkozásoktól, ame-
lyek nem fizetik be a kamarai tag-
díjat a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) végrehajtási eljárásban 
szedi be az összeg dupláját.  
A kikerülés a köztartozásmentes 

adózói bázisból leghátrányosab-
ban az ekáer-bejelentésre kötele-
zett, kockázatos termékeket (ser-
téshúst, gyümölcsöt, ruhaneműt) 
szállítókat érintheti. Esetükben a 
mindössze ötezer forintos kamarai 
tagdíj-mulasztás ahhoz vezethet, 
hogy a kockázatos termékek után 
biztosítékot kell fizetniük, azaz az 
áruk értékének 15 százalékát előre 
le kell tenniük a NAV számlájára – 
jegyezte meg Borsy János, a Ma-
zars jogi szakértője.

A kamarai törvény 2012-től hatá-
lyos módosítása három lényeges 
változást tartalmazott: a gazdál-
kodó szervezetek kötelesek a ka-
marai nyilvántartásba vételüket 
kezdeményezni, a kamarai közfel-
adatok ellátásához évente ötezer 
forint kamarai hozzájárulást kell 
fizetniük, a kamara pedig a regiszt-
rált vállalatok számára köteles a 
törvényben meghatározott szolgál-
tatásokat (tanácsadás gazdasági, 

pénzügyi, adózási, hitelhez jutási 
kérdésekben; üzleti partnerkeresés 
és pályázatfigyelés) térítésmente-
sen nyújtani. A kötelező regisztrá-
ciót a kamarák is ellenőrzik. 
A közleményben Borsy János ki-
fejtette azt is, ha a területi gazdasá-
gi kamara azt állapítja meg, hogy 
a gazdálkodó szervezet nem sze-
repel a kamarai nyilvántartásban, 
felszólítja, hogy ennek a kötele-
zettségének öt munkanapon be-
lül tegyen eleget. Ha a felszólítás 
eredménytelen, a területileg illeté-
kes kamara hivatalból regisztrálja 
a vállalkozást, és az adóhatóság 
bevonásával intézkedik a kamarai 
díjak behajtásáról. Borsy János 
azt is hozzátette, hogy érdemes a 
március 31-ei határidőt betartani, 
ugyanis az adóhatóság a kamarák 
által átadott tartozások jogosságát 
nem mérlegelheti, ráadásul a vég-
rehajtás megindításának ténye a 
cégnyilvántartásba is bekerül. 

(MTI)

Március 18-án, az érintett ingatlantulajdonosok szükséges arányú támo-
gató szavazatával megalakult az antalhegyi csatornázás első ütemének 
megvalósításához szükséges résztársulat. 

A Gödöllői Damjanich János Általános Iskola színháztermét megtöltő lakókat 
Gyenes Szilárd alpolgármester, Halász Levente önkormányzati képviselő, 
a Gödöllői Víziközmű Társulat elnöke és Domonkos Ernő, a polgármesteri 
hivatal városüzemeltető és vagyonkezelő irodájának képviselője tájékoztatta 
a tervezett beruházásról, amely közel száz ingatlant érint. 
A lakóingatlanok csatornázása a városfejlesztési koncepció jegyében foly-
tatódik Gödöllőn. Az antalhegyi terület csatornázásának előkészítése, amit 
Szűcs Józsefné képviselő is következetesen szorgalmaz, jó tíz éve kezdődött. 
A megvalósítás kezdő szakasza az Erdőszél, a Lomb és a Kökény utcák első 
részének és a Hóvirág utcának a csatornázása lesz a város és az érintett lako-
sok finanszírozásában.
Amint arról a résztvevők tájékoztatást kaptak, a beruházás lakossági része 
400 ezer forint lesz, ami egy összegben vagy nem egyenlő havi részletekben 
fizethető be.       
Gyenes Szilárd alpolgármester elmondta, az önkormányzat célja a város tel-
jes csatornázása. E cél megvalósítását segíti a szennyvíztisztító telep európai 
uniós támogatással a múlt év végén befejeződött 1,4 milliárd forintos korsze-
rűsítése. Arról is szólt, hogy a városban felmért fejlesztési igények megvaló-
sításához 3,4 milliárd forintra lenne szükség.             lt

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nyilatkozata

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége
– üdvözli a kormány KLIK megszűnésével kapcsolatos döntését,  
amivel az belátta, hogy a közoktatás állami irányítására, fenntartására létrehozott mamut szervezet képtelen meg-
valósítani a jövő generációjának versenyképes oktatásával kapcsolatos kormányzati törekvéseket;
– emlékeztet arra, hogy a közoktatás „államosítása” előtt számos alkalommal felhívta a kormány figyelmét a fo-
lyamat előkészítetlenségére és veszélyeire;
– sajnálattal állapítja meg, hogy a szövetség véleményét, állásfoglalásait és konkrét javaslatait figyelmen kívül 
hagyva született meg az állam intézmény fenntartó szerepét betöltő szervezet létrehozása és mára beigazolódtak a 
szövetség korábban jelzett aggodalmai;
– reményét fejezi ki, hogy a kialakult válságos helyzetben a pártpolitikai szándékok helyett a „józan ész” politikája 
kerekedik felül és esély lesz a közoktatás kapcsán egy új kezdetre;
– felajánlja tapasztalatai alapján meglévő felkészültségét, együttműködését egy hatékony, a korábbi változások 
értékeit is megtartó közoktatás, köznevelés megteremtésére;
– kezdeményezi ennek érdekében a korábban és jelenleg sem fellelhető érdemi és valós konzultációt az érintett 
szakmai, civil szervezetek, az állam és valamennyi önkormányzati szövetség részvételével.

Gémesi György, a MÖSZ elnöke és Wittinghoff Tamás, a MÖSZ Polgármesteri Tagozata elnöke

következMényekkeL jár, ha neM fizetik be a kaMarai tagdíjat

Figyelem, lejár a határidő!

Újabb nagyszabásÚ Munkák kezdődnek

Virágosodik a város

MegaLakuLt az eLső üteM résztársuLata

Antalhegyi csatornázás

A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint  2016. március 29-től 2016. április 9-ig 
Gödöllő-Aszód állomások között végzett pályakarbantartási munkák mi-
att a Budapest-Keleti pu.-Hatvan vasútvonalon módosított menetrend 
szerint közlekednek a vonatok.
A vágányzár ideje alatt a 3010, 3030, 3012, 3022, 3032, 3052, 3014, 3024, 
3034 (IV.1-én és IV. 8-án), 3044, 3054, 3016, 3026, 3046 és a 3028 számú
vonatok Budapest-Keleti - Hatvan között nem közlekednek.
A lemondott vonatok helyett Budapest-Keleti-Hatvan között felár meg-
fizetése nélkül az S5500, S5200, 542, S520, 552, 544, S524, 554, S526 
(IV.1-én és IV. 8-án), 546, S528, 556, S5208, S5508 és az 5008 sz. egri és 
sátoraljaújheji sebes és gyorsvonatokat lehet igénybe venni.
A 3020, 3040, 3036 és 3018 sz. vonatok rövidebb útvonalon, Budapest-Ke-
leti - Gödöllő között közlekednek.
A módosításról bővebb információt a www.mav-start.hu oldalon találnak 
az érdeklődők, a menetrendi menüben pedig a számozás szerint pontosan 
beazonosíthatóak az érintett vonatok. 

Pályafelújítás miatt módosul a vasúti menetrend

Nem késett le semmiről, aki 
tavaly év közben nem nyilat-
kozott arról, milyen kedvez-
mények csökkentik személyi 
jövedelemadóját, illetve adó-
alapját, ezt ugyanis pótolni 
lehet az szja-bevallásban, így 
igénybe lehet venni a nem ér-
vényesített adókedvezményt 
– írta közleményében a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV). 

A legtöbben az első házasok kedvez-
ményét, a családi kedvezményt és a 
súlyos fogyatékosság kedvezményét 
érvényesítik a bevallásban. 
Az adóhatóság közleményében is-
merteti: az első házasok kedvezmé-
nye azoknak a pároknak jár, akiknek 
legalább az egyik tagja először kötött 

házasságot 2014. december 31-e után. 
A házastársak megoszthatják a ked-
vezményt vagy meghatározhatják, me-
lyikük veszi igénybe. A kedvezmény 
abban a hónapban már nem jár, ami-
kor a szülők magzatra vagy gyermek-
re tekintettel először érvényesíthetnek 
családi kedvezményt. A házasságkötés 
előtt családi kedvezményre jogosító 
gyermek, magzat az első házasok ked-
vezményét nem befolyásolja. 

A családi kedvezményt főszabály sze-
rint azok érvényesíthetik, akik családi 
pótlékra jogosultak. Várandóság cí-
mén a kedvezményt a fogantatástól 
számított 91. naptól a megszületésig 
lehet igénybe venni. A kedvezmény az 
adóalapot csökkenti. A családi kedvez-
ményt is meg lehet osztani. Ha valaki-

nek a családjában év közben változás 
volt – például a gyermek sikeres érett-
ségit tett, a szülők elváltak vagy szüle-
tett egy gyermek –, és ezt nem jelezte 
a munkáltatójának, az szja bevallásban 
kell figyelembe vennie. 

Azoknak, akik rokkantsági járadék-
ban, illetve fogyatékossági támoga-
tásban részesülnek, és  akik olyan be-
tegségben szenvednek, amely súlyos 
fogyatékosságnak számít, 2015-re 
5250 forint személyi kedvezmény jár 
az adóból. A kedvezmény azokra a hó-
napokra érvényes, amikor az adózó sú-
lyos fogyatékossága legalább 1 napig 
fennállt. A NAV felhívja a figyelmet 
arra is, hogy utoljára a 2015-ös adóév-
ben érvényesíthető a lakáscélú hitel, a 
felsőoktatási tandíj és a felnőttképzési 
díj halasztott kedvezménye.

Forrás: adoonline.hu

Felkészülés a személyi jövedelemadó bevallásra
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Tisztelt Ügyvéd Úr!

A társasházban lévő lakásom haszon- 
élvezője vagyok, a lakás tulajdonosai a 
gyermekeim. A lakás minden költségeit, 
de még a közös költséget is én fizetem, 
ugyanakkor a közös képviselő szerint, 
csak akkor szavazhatok a közgyűlése-
ken, ha a gyermekeim erre meghatalma-
zást adnak nekem. A közös képviselő 
kérését én sérelmezem, hiszen a haszo-
nélvezeti jog erősebb mint a tulajdonjog, 
akkor miért csak meghatalmazással sza-
vazhatok a közgyűlésen? 

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 

Tisztelt Érdeklődő! 

A társasházi törvény rendelkezése szerint 
a társasházi albetétek tulajdonosait illetik 
meg a társasházi közös tulajdonhoz kap-
csolódó jogok és kötelezettségek is. Ez 
azt jelenti, hogy a társasház döntéshoza-

talában is a tulajdonosok vehetnek rész, 
az albetétek egyéb jogosultjai – így pél-
dául a haszonélvező, a bérlő vagy a lakás 
szívességi használója – nem vehetnek 
részt a szavazásban. 

Természetesen a tulajdonos bárkit meg-
hatalmazhat arra, hogy őt képviselve 
ezeket a döntéseket helyette meghoz-
za, de ehhez a képviseleti jogosultságát 
meghatalmazással kell igazolnia. A tu-
lajdonos bárkit meghatalmazhat például 
arra, hogy a közgyűléseken őt képviselve 
nyilatkozzon és nevében szavazzon is. 
A meghatalmazás lehet eseti, ami csak 
egy alkalomra vonatkozik és lehet álta-
lános, ami általában visszavonásig érvé-
nyes. 
Természetesen lehetősége van a tulajdo-
nosnak arra is, hogy a meghatalmazásá-
ban meghatározza, hogy a meghatalma-
zott milyen döntést hozhat meg helyette, 
illetve milyen szavazatot adjon le a köz-
gyűlésen az egyes napirendi pontokra, de 
ennek eldöntését a meghatalmazottra 

is bízhatja. A közös képviselő ezért kérte 
Öntől, hogy a tulajdonos meghatalma-
zását adja át neki, hogy a közgyűlésen a 
tulajdonos helyett szavazhasson. 
A társasházi törvény több esetben is a 
tulajdonosnak biztosít kizárólagos jogo-
kat, így például a közgyűlési jegyzőkönyv 
hitelesítője, de a számvizsgáló bizottság 
tagja is csak tulajdonos lehet. Természe-
tesen társasház alapító okiratának mó-
dosítása esetén is a tulajdonosoknak kell 
dönteniük. 

A haszonélvező jogosultságai általában 
megelőzik a tulajdonos jogosultságait, ez 
alapján az ingatlan használatára, haszno-
sítására, a hasznok szedésére és a hasz-
nálat átengedésére is jogosult, de például 
az ingatlant nem adhatja el. 
A haszonélvező kizárólagos használati 
jogosultsága miatt a jogszabály a haszo-
nélvező kötelességévé teszi a lakással 
kapcsolatos költségek és terhek viselé-
sét a rendkívüli javítások és helyreállítá-
sok kivételével.

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

vaczi.arpad@gmail.com

 A társasházi lakás haszonélvezőjének jogai és kötelezettségei

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

Vidám húsvéti tojásfát állítottak, 
pontosabban díszítettek a Gébics 
utcában és környéken lakók az 
ünnepre készülve. 
Az ötletgazda Aladicsné Balázs 
Bea volt, aki a külföldi példák 
alapján javasolta a díszítést, és 
Tusor Judittal virágvasárnap 
kezdték meg a munkát. Számukra 
is öröm volt, mikor látták, egyre 
gyűlnek a fán festett, matricázott 
hímes tojások, amik mellé felke-
rültek a gyerekek által készített 
papír alkotások is. 

Sokat kellett várni a magyar nóta 
kedvelőinek az első idei rendez-
vényre, de jó hír számukra, hogy 
április 15-én pénteken, 17 órakor 
ismét felcsendülnek a jól ismert, 
népszerű dallamok a Művészetek 
Háza színháztermében. 

A Gödöllői Kulturális és Szociális 
Közhasznú Egyesület és Gödöllő 
Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata már évek óta szervezi nagy 
sikerrel a magyar nóta és cigány nóta 
esteket, ahol a műfaj népszerű művei 

mellett rendszerint ismert komolyze-
nei műveket is megszólaltatnak. 
Az áprilisi esten Farkas Zsolt, Smi-
déliusz Éva, Gyöngyösi Kiss Anna, 
és Nádasdi László tolmácsolásában 
szólalnak meg a magyar nóta és az 
operett irodalom ma is közkedvelt 
dallamai. Az énekeseket ez alkalom-
mal is Gödöllő Város Népizenekara 
kíséri. 
Belépőjegyek 1300 forintos áron vá-
sárolhatók a Művészetek Háza Belvá-
rosi Jegyirodájában, valamint Balogh 
Gyulánál (Gödöllő, Bercsényi u. 39.). 

Bővebb információ: 
28/529-180, 70/ 235-1273.

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 
2016. március 31-én, csütörtökön 16.30 
órai kezdettel évi rendes közgyűlést tart.
Helyszín: Civil Ház nagyterme, 2100 Gödöl-
lő, Szabadság út 23.

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület egy 
olyan szerveződés, ernyőszervezet, amely tö-
möríti a gödöllői működésű és érdekeltségű civil szervezeteket abból a 
célból, hogy egységesen léphessen fel a különböző döntési, érdekérvénye-
sítési és megjelenési fórumokon.
Működésével szeretné előmozdítani a polgárok aktív részvételét a városi 
civil élet alakításában, közvetlen politikai tevékenység nélkül.
A közgyűlésen minden érdeklődő tájékozódhat az egyesületben folyó 
munkáról. Várunk olyan aktív érdeklődőket, akik szívesen bekapcsolód-
nának a városi közösségfejlesztés valamelyik részébe.

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

MEGHÍVÓ

TELEKI PÁL EGYESÜLET

Teleki Pál halálának 75. évfordulója alkal-
mából, sírjánál, a máriabesnyői temető-
ben 2016. ÁPRILIS 2-ÁN, SZOMBATON, 
11 ÓRAI KEZDETTEL tartjuk koszorúzás-
sal egybekötött megemlékezésünket, melyre szeretettel hívjuk, 
és várjuk Teleki Pál minden tisztelőjét!

A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

2016. ÁPRILIS 2-ÁN, 10.30-KOR A MŰVÉSZETEK HÁZA PAR-
KOLÓJÁBÓL (és vissza) díjmentes különbusz indul, melyre a te-
metőig minden buszmegállóban fel lehet szállni.

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK! 

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület 
Gödöllői területi csoportjának 

következő találkozója 2016. április 6-án, szerdán 16-17 óra között lesz, 
folytatódik a tagkönyvek érvényesítése!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Helyszín: Civil Ház, 2100  Gödöllő, Szabadság út 23.  
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com     Telefon: 06-30-2952456

A fogadó órák a továbbiakban is minden hónap első szerdáján 16 és 17 
óra között lesznek.

Húsvéti tojásfa az alvégben

áprilisi nótacsokor a művészetek Házában
Gyöngyösi Kiss Anna

 

A „Baltazár birodalma Gödöllőn” 
című rajzpályázatot a Garoda Klub 
hirdette meg a gödöllői és a Gödöllői 
környéki óvodásoknak és iskolások-
nak. 

A feladat: Saját alkotást készíteni Bal-
tazárról, a foltos bundájú mackóról, 
egy a rajzoló számára kedves gödöl-
lői helyszínen. A három legkreatívabb 
alkotás készítője ajándékban részesül, 
a legjobb ötven rajzból pedig kiállítás 
készül a Garoda Klubban (Gödöllő, 
Szent János u. 1/d.). A szervezők a leg-
több pályaművet beküldő intézményt 
ajándék mesekönyvekkel jutalmazzák. 

A pályaművek leadhatók az óvodák-
ban, az iskolákban, valamint a Garoda 
klubban. Az alkotások (max. A3-as 
méretig ) bármilyen technikával ké-
szülhetnek. Leadási határidő: 2016. 
március 31. A rajz hátoldalán tüntes-
sék fel a kép címét, az alkotó nevét, 
életkorát, valamint hogy milyen e-mail 
címen, telefonszámon érhető el, vala-
mint az adott óvoda vagy iskola nevét. 
A pályázatról bővebb információt a 
Garoda Klubban Várszegi Mártontól 
(20/365-4094), a garoda@garoda.hu 
e-mail címen kérhetnek az érdeklődők, 
vagy a klub.garoda.hu honlapon tájé-
kozódhatnak.

Már csak pár napig rajzolhatnak Baltazár barátai
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Nincs veszélyesebb hely, mint 
egy csendes, békés angol kis-
város. Lehet, hogy ezen sokan 
megdöbbennek, de Agatha 
Christie, vagy a Midsomer gyil-
kosságok rajongói bizonyára 
rábólintanak erre a kijelentés-
re, s bizony ezt látszik igazolni 
Molly Haywood esete is. 

A húszas éveiben járó lány Somerset 
egyik aprócska falujában él, ahol apja 
húsboltjában dolgozik. Nem is gondol-
ja, hogy zsarnok apja kegyetlen bánás-
módja nem a legrosszabb dolog, ami 
történhet vele. 
Amikor a koronázás alkalmából szer-
vezett ünnepségre nem érkezik meg 
barátnője Cassie és félvér kislánya Pe-
tal, a szakadó eső ellenére kerékpárra 
pattan, hogy megnézze, miért maradtak 
távol a várva-várt rendezvénytől. Cas-
sie házánál rettenetes megrázkódtatás 
vár rá: barátnőjét holtan találja, a kis-
lány pedig nyomtalanul eltűnt. Amikor 
a rendőrség kudarcot vall, Molly maga 
kezd el nyomozni, túllépve környezeté-
nek előítéletein.
A mindig, mindenkinek segítő, szin-

te másokért élő lánynak a Petal iránti 
aggódás adja meg a végső lökést, hogy 
szembeszálljon apjával, és új életet 
kezdjen Londonban, abban a remény-
ben, hogy nyomára akad a kislánynak, 
és talán Cassie családjának is, akikről 
senki semmit sem tud.
Tervéhez szövetségeseket is talál, így 

új életet kezdhet Londonban, s hozzá-
foghat a kutatáshoz. Nem is sejti, hogy 
a látszat milyen nagyot csal.
A legnagyobb akadályt nem a munka 
és a megfelelő szállás megtalálása je-
lenti, hanem a mindennapok harcai: az 
irigység, az ármánykodások, a hazug-
ságok, és a szabadabb élet azon veszé-
lyei, amikkel egy lelkileg is ártatlan fa-
lusi lány találkozhat egy nagyvárosban. 
Mollyban fel sem merül a gyanú, hogy 
a kislány után kutatva saját életét is ve-
szélybe sodorhatja. Petal iránti aggo-
dalma mindennél erősebb, még az épp 
kibontakozóban lévő szerelménél is. 
Még szerencse, hogy George, a fiatal 
helyi rendőr akkor is igyekszik figyel-
ni, vigyázni rá, amikor távol vannak 
egymástól. 
Lesley Pearse izgalmas könyve egya-
ránt bemutatja a háború után talpra álló 
Angliát, és kalauzolja el az olvasót a 
legelegánsabb üzletekbe és a nyomor-
negyedekbe. 
A mindvégig izgalmas, fordulatos kri-
mi egy különleges világot tár fel, ahol 
a gonoszság mögött is mély emberi tra-
gédiák húzódnak meg.
A történet egyaránt szól a szeretetről, a 
szerelemről, az állhatatosságról, a bá-
torságról és a barátságról. 
(Lesley Pearse: A múlt nyomában)
                               jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Másokért élve

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

(Folytatás az 1. oldalról) 

A hangverseny közönségét és sze-
replőit köszöntő Balogh Péter Piusz 
gödöllői premontrei kormányzó per-
jel elmondta, hogy az ide kerülő szép 
akusztikus burkolat révén – aminek 
a látványtervét az előtérben 
mutatták be –, gazdagabb, 
szebb hangú lesz a koncert-
terem. 
A perjel örömét fejezte ki az 
iránt, hogy a Fácánosban az 
egyetemi terület mellett ven-
dégül tudják látni a zeneis-
kola  hagyományos tavaszi 
tanári hangversenyét. Ez 
azért is különös öröm szá-
mára, mert 1979-85 között 
ő is növendéke volt az in-
tézménynek. Végül megkö-

szönte a támogatást, amely elősegíti, 
hogy a jövőben Gödöllő és környéke 
művészetszerető közönsége hangver-
senyek és más előadások részesei le-
gyenek.
A műsorban közreműködtek: Telek 
Zsuzsa, Horváth Judit (zongora), 

Albertné Joób Emese (ének, koboz), 
Lázár Attila (kürt), Ferenczy Beáta 
(zongora), Nagy Eszter, T. Pataki 
Anikó, Zomborné Virágh Eszter 
(cselló), Sz. dr. Czitrovszky Ilona 
(zongora), Juniki Spartakus (hege-
dű), Fodor László (klarinét), Szitha 
Miklós (vibrafon), Bubenyák Zol-
tán (zongora), Kovács Zsolt (dob), 
valamint a tanárok kórusa.  A kon-
certen megszólaló művek egy része 
kifejezetten a húsvéti ünnepkörhöz 
illeszkedett.      jb

Már egy hónap sincs hátra, és 
négy ország gitárosai csapnak 
a húrok közé a VI. Nemzet-
közi Gitárzenekari Fesztivá-
lon. Idén a házigazda Gödöllő 
mellett a németországi Brühl-
ből, finn testvérvárosunkból,  
Forssából, a belga Waregem- 
ből érkeznek a zenészek, a ha-
zai „csapatot” pedig a Szent-
endre-Pomáz együttese erősí-
ti. 

A nagy hagyományokkal rendelkező 
gitárzenei eseményen első alkalommal 
találkozhat a közönség az Annamari 
Porjamo által vezetett Guitar Orchest-
ra Forssa, és a Marleen Casteele vezet-
te waregemi Alegria Guitar Ensemble 
zenészeivel, míg a Walter Barbarino 
irányításával Brühlből érkező „fasci-
natio citharis” Guitar Ensemble és a 

Knyazovitzki Zoltán vezetésével 
működő Dunakanyar Gitár Együttest 
már épp olyan ismerősként üdvözöl-
hetik, mint a fesztivált szervező, Kó-
sáné Szabó Beáta vezette Arpeggio 
Gitárzenekart. A háromnapos rendez-
vény során, pénteken délután és szom-
bat délelőtt szakmai programokra és 

ingyenes bemutató koncertekre kerül 
sor a Művészetek Házában, ahol ápri-
lis 23-án este 18 órakor a résztvevők 

gálakoncerttel várják a 
közönséget.
A program vasárnap a 
Királyi Váróban foly-
tatódik, ahol a három 
külföldi együttes mati-
né előadását hallgathat-
ják meg. 
Az április 23-i gála 
koncerte, és a 24-i ma-
tiné előadásra jegyek a  
Művészetek Házában, a 
Belvárosi Jegyirodában 
vásárolhatók.  jb

jótékonysági koncertek segítik A Befejezést

Új kulturális központ születik

Koltay Zsuzsa képeiből nyílik kiál-
lítás április 1-jén 17 órakor  a Művé-
szetek Házában. 
A természet csodáit megörökítő al-
kotó hat éve kezdett rajzolni, majd 
festeni tanulni, ami jelentős fordu-
latot hozott életében. „Órákat tudok 
gyönyörködni a természet millió 

csodáján, amit addig észre sem vet-
tem. Keresem mindenben a szépet 
és amint valami megérint, azonnal 
kényszert érzek rá, hogy azt megfes-
sem” – vallja.  
A most megnyíló kiállítás az első 
olyan alkalom, ahol önállóan mutat-
kozik be.

Ami megérint – a természet csodái

vi. nemzetközi gitárzenekAri fesztivál, gödöllő

Hamarosan megpendülnek a húrok

Guitar Orchestra Forssa
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Bővülő helytörténeti kiállítás

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

Bár egy eléggé elzárt, különálló városrész volt –
mondhatjuk város a városban –, mégis jelentős sze-
repet játszott Gödöllő életében ötven évvel ezelőtt
az Agráregyetem. Az intézmény egyaránt fontos bázisa
volt a tudománynak és a politikának, az itt folyó
munkát meglehetősen nagy érdeklődés kísérte, derül
ki a Pest Megyei Hírlap 1966-os lapszámaiból.
A lap nem csupán a tava-
szi mezőgazdasági m
kat kísérte figyele
hanem az egyetemen
kutatásokat, eredmé
ket is. Márciusban
jelentős fejleszté
számolt be az intézm
az egyiktől a tejte
lés, a másiktól a b
gonyatermesztés te
vártak sikereket.
A Burgonya-G elnev
zésű gyomirtó szert
megyei növényvédel
ankéton mutatták be
egyből felkeltette
szakemberek figyelmét
Az egyetem takarmá
nyozás- és tejgaz
dasági tanszékén
dr. Baintner Károly
irányításával – kül-
földi példák nyomán
– kísérletezték ki
azt az új takarmá-
nyozási módszert,
aminek eredménye-
ként a kísérle-
ti időszakban a
szarvasmarháknál
egy-egy állat-
ra számolva, havi
szinten 3 kilogramm
gyarapodást könyvelh
zam is. Az eredményeket dr. Baitner Károly és Szabó
András, az egyetemi tangazdaság főállattenyésztője
ismertette egy tapasztalatcserével összekapcsolt be-
mutatón, ahol az egyetem szakemberei a módszer elter-
jesztéséhez is felajánlották segítségüket.

Az egyetemen folyó munkával, az egyetemisták életé-
vel sokat foglalkozott a Pest Megyei Hírlap. Az egye-
tem jelentőségét mutatja, hogy a politikai élet veze-
tői is gyakran látogattak ide. 1966 márciusában Méhes
Lajos, a KISZ Központi Bizottságának első titkára és
kísérete látogatta meg az intézményt, s ismerkedtek a
hallgatók mindennapjaival, örömeivel és gondjaival.

H ifjú á i űlé agy az itt fo-
ó munka megis-
merése volt-e
a fontosabb,
azt nem tud-
hatjuk, azt
azonban igen,
hogy a poli-
tikusok meg-
tekintették az
gyetem büsz-
eségének tar-
ott istállót
, ahol „…10-12
zsás húsko-
sszusok, ide-
sen kaparva a
ldet, nagyokat
tatva, szar-
at rázva. Nem
ne tanácsos
kkel összea-
i a szabad-
Ezek a szépen

ett jószágok
ai a bő tej-
agy húshozamú
ztezett faj-
.” A program

fogatokkal
ították a KISZ
tségét, akik
úsági nagygyű-
napjaink poli-
életéről tar-

tottak előadást az egyetem fiataljai számára.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!
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(folytatás az 1. oldalról)

Rá sem ismerni az állandó kiállítási
térre, ahol már állnak az új gipszkarton
falak, amik bár jól érzékelhetően elvá-
lasztják egymástól a különböző korsza-
kokat, mégis egysége-
sebb képet nyújtanak.
A látogató egy sétával
haladhat végig Gö-
döllő „történelmén”,
mintha a főutcán sé-
tálva pillantana be a
házak, egykori boltok,
műhelyek ablakán.
A belső átalakí-

tásnak köszönhetően
megnőtt a kiállítási
felület is, így a korábbinál több anyag
kerülhet majd bemutatásra, így például a
Csupor-gyűjtemény, amit Csupor Zoltán
Mihály ajándékozott a múzeumnak, és a
Tamás atya által létrehozott Mária-gyűj-
temény, ami korábban Máriabesnyőn
volt látható. Ezek az átalakítás II. üte-
méhez kapcsolódóan kerülhetnek ismét
a nagyközönség elé. A megvalósításhoz
a Gödöllői VárosiMúzeum részt a Kubi-
nyi Ágoston Program következő pályá-

zatán – erről márciusban döntött a kép-
viselő-testület –, ahol 35 millió forintra
kíván pályázni, amihez az önkormányzat
3,5 millió forint önrészt biztosít.
Hogy milyen lesz az új belső tér, abba

a múzeumok éjszakáján bepillanthatnak
az érdeklődők, akkor ugyanis tárlatveze-
tés keretében megtekinthetik majd a ké-
szülő kiállítási helyszíneket. A megújult
teljes szakaszt, szeptember 9-én nyitják
meg.
A nagyszabású munkák ellenére a

múzeum folyamatosan nyitva tart, a Zsi-
vajgó természet és a Cserkészet története
a kezdetektől 1910-ig című kiállítások
féláru jeggyel tekinthetők meg, és zajla-

nak a múzeumpedagó-
giai foglalkozások is.
Az időszaki kiállítási
térben is megnyílt a
„Hommage á Gödöl-
lő” – Gödöllő a gö-
döllői művészek sze-
mével az elmúlt 100
évben” című időszaki
kiállítás, amivel az idei
kulturális tematikus
évhez kapcsolódik a
múzeum.

(ny.f.)

Gödöllő idén ünnepli vá-
rossá nyilvánításának 50.
évfordulóját. Ez alkalomból
a képviselő-testület a „Gö-
döllő 50 – A megújuló érté-
kek városa” címmel programokban gazdag
ünnepi évet rendez.
Ennek részeként Gödöllő Város Önkormány-
zata rajzpályázatot hirdet az ifjúság számá-
ra, melynek a témája milyen lesz Gödöllő
50 év múlva (2066-ban).

A rajz témája és címe:
Gödöllő 50 év múlva

A rajzokat három kategóriában lehet be-
nyújtani:
– általános iskola, alsó tagozatos,
– általános iskola, felső tagozatos és
– középiskolás kategóriában.
A rajzokat leadni a jelentkezési adatlap
benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető
a városháza portáján (Budapest Bank volt
épülete, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.),
elektronikusan letölthető a www.godollo.hu
oldalról. A jelentkezési lapokat és pályamű-
veket elküldheti postai úton a Polgármes-
teri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss
Zsuzsanna részére levélben (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.), illetve személyesen ad-
hatók le a városháza portájára.
A pályázatok benyújtásának a határideje:

2016. május 6. (péntek), 12.00
A pályázat során A/4-es és A/3-as formá-
tumú, bármilyen eszközzel (pl. ceruza, filc,
festék, szén, tus, kréta) bármilyen módszer-
rel (pl. montázs/kollázs) készült rajzot be
lehet küldeni.
Kérjük feltüntetni a pályamű címét, az alko-
tó nevét és életkorát, továbbá az intézmény
nevét.
2016. júniusában a gyermekek rajzaiból
kiállítást is rendezünk a Művészetek Házá-
ban.

RAJZPÁLYÁZAT:
„GÖDÖLLŐ 50 ÉV MÚLVA”
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Minden kutya – fajtától függetlenül 
– ugyanazt a nyelvet beszéli. Ön és a 
kutyája valószínűleg komoly fejtörés 
nélkül is jól megértik egymást. De mi 
van akkor, ha az eb viselkedése hirte-
len megváltozik?
Bár a kutyáknak nincs kezük és ujjaik, 
amivel az emberekéhez hasonló gesz-
tusokat tudnának kifejezni, s beszélni 
sem tudnak, megfigyelhetünk alapvető 
jelzéseiket, melyekkel érzéseiket és 
környezetükre adott reakcióikat feje-
zik ki.

Mimika
Bár a kutya arcizmai nem olyan kifi-
nomultak, mint az embereké, ő is tudja 
például ráncolni a homlokát, ha za-
varodott. Ha pedig azt szeretné, hogy 
irányt mutassunk neki vagy további 
utasításra vár, akkor felhúzza a „sze-
möldökét”, tágra nyitja a szemét, és 
félrehajtott fejjel, várakozóan néz ránk.

Szemek
A kutyának csillog a szeme, ha olyan 
élőlénnyel találkozik, akit barátságos-
nak ítél meg vagy ha játszani szeretne. 
Ha fél, pupillája kitágul és kilátszik a 
„szeme fehérje”. Félrenéz, ha el akarja 
kerülni a konfrontációt. 
Ha mérges vagy kész megvédeni ma-
gát, akkor szeme összeszűkül és kö-
veti „ellensége” minden mozdulatát. 
Ilyenkor nagyon fontos, hogy ne néz-
zünk közvetlenül a szemébe, mert azt 
kihívónak, provokálónak tekinti, s azt 
gondolja, meg kell védenie magát va-
lamitől.

Ajkak, fogak, nyelv
A nyelvlógatásnak nem minden eset-
ben van jelentősége: a nyugodt kutyák 
is csinálják. De ha kutya akar tőlünk 
valamit (pl. játszani szeretne vagy csak 
egyszerűen jó kedve van), akkor hát-
rahúzhatja ajkát, ami mosolygásnak 
tűnik: még a fogai is kilátszanak. Ezt 
az arckifejezést a kutya csak emberek 
felé mutatja, más kutyák felé nem. Ha 
azonban a kutya kivillantja a 
szemfogait és közben az orrát 
ráncolja, az támadási szándé-
kot jelent.

Fülek
A kutya hallása sokkal jobb, 
mint az emberé. Még a lógó 
fülű ebek is képesek forgatni 
a fülüket, így követve a han-
gokat. Ha a kutya „felemeli” 
fülét, az nyugodtságra, élénk 
figyelemre vagy elfogadó magatartásra 
utal. A hátracsapott fül belenyugvást, 
engedelmességet,vagy félelmet jelent.

Farok
A kutya farokcsóválással jelzi, ha jó 
kedve van vagy játszani szeretne. A 

faroktartás igen jól kifejezi a kutya 
energiaszintjét. Ha behúzza a farkát, az 
a behódolás vagy a félelem jele. Ha a 
kutya magasan, mozdulatlanul tartja, 
az azt jelenti, hogy ugrásra kész: a far-
kát ugyanis egyensúlyozásra használja.

Hangok
A kutya vokális állat. Csahol, ugat, 
morog, nyüsszög, dörmög. A hangszín 
és a hangerő egyenes arányban áll az 
érzelmek intenzitásával. Az ugatás 
egyaránt lehet játékos vagy agresz-

szív. A testbeszédtől eltérően, az egyes 
hangadások mögötti jelentés kutyán-
ként eltérhet.

Sok minden kiderül a test-
tartásból
Amikor két kutya találkozik, akkor 
– ha gazdáik nem rántják el a pórázt 
– egy komplett cselekvés-sorozatnak 
lehetünk tanúi, ami egy táncelőadás-
ra emlékeztet. Megfeszített testtel, 
magas faroktartással köröznek egy-
más körül, megszimatolják egymást: 

ez egy csendes összejövetel, amely 
valójában információcsere, de bár-
mikor készek megvédeni magukat, 
ha szükséges. Hátracsapják fülüket 
és hátukon felállhat a szőr. Általában 
kerülik a szemkontaktust: méregetik 
egymást, hogy eldöntsék, melyikük 

az erősebb, hogy megálla-
pítsák egymás nemét, s azt, 
hogy a másik barátságos-e 
vagy ellenséges. Az egyik 
kutya esetleg ráteszi fejét a 
másik nyakára: ez a domi-
nancia jele. Ha összecsa-
pás lehetősége áll fenn, a 
„gyengébb” kutya gyakorta 
lefekszik, így jelzi behódo-
lását. Szétváláskor rendsze-

rint mindkét fél elvégzi „kisdolgát”. 
Ekkorra már kölcsönös egyetértés-
ben megszületik döntésük az egymás 
közti rangsort illetően.

A kiskutyák anyjuktól tanulják meg a 
testjelzéseket életük első 8 hetében, s 
a kommunikáció ezen formáit alom-
testvéreiken gyakorolják. Ha egy 
kutya életéből kimarad ez a tanulási 
szakasz, egész életében problémái 
lesznek a többi kutyával való kom-
munikációval.            haziallat.hu

A kutyák testbeszéde

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat, vasárnap:
10-19-ig   

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

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

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

SZABADGYÖKERŰ 
GYÜMÖLCSFA AKCIÓ!

Kedvezményes áron! 

1200 Ft.!!!

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

Március 29-április 1., keddtől péntekig délután 17-18 
óráig, 
Április 2., szombaton délelőtt 9-11 óráig. 
DR. KOLESZÁR ISTVÁN rendelője, Árpád u. 32.
Április 4-8., hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-
19 óráig,
Április 9., szombaton délelőtt 9-11 óráig.  
PLÚTÓ Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 
97. 
Április 11-15., hétfőtől péntekig délelőtt 8-8.30 óráig,
Április 16., szombaton délelőtt 9-11 óráig,
DR. BODÓ SZILÁRD rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.

Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM 
rendelet szól. Ennek értelmében  az állattartó köteles minden 3 hónapos élet-
kort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni, 
majd mindezt 6 hónap múlva megismételni. 
A felnőtt kutyát minden évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni. 
Szintén kötelező a bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta. 
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Ka-
mara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet 
állítunk ki. Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve 
háznál, de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat 
is ki kell fizetni. 

FONTOS TUDNIVALÓ:
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható.
Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
Veszettség ellen csak microchippel megjelölt eb oltható. 
Aki 2012. december 31-ig nem végeztette el kutyája microchippes jelöltetését, 
a veszettség elleni védőoltás alkalmával ezt is kérheti. 

Tájékoztatás az ebek kötelező 
veszettség elleni oltásáról

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Március 26-án és 27-én 

9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

 
Tel.: 06-20/482-3058

Az articsóka csak a XX. században 
került a gyógynövények közé. Ekkor 
ismerték el az emésztőrendszerre, a 
májra és az epevezetékekre gyakorolt 
hatását, még mielőtt nemrégiben tudo-
mányosan is igazolták volna azt.
Az articsókának levelét hasznosítják, 
ami keserű aromás anyagot, cinarint 
tartalmaz, valamint több enzimet és 
A-provitamint. Igen keserű íze miatt 
elsősorban különféle gyógykészítmé-
nyek formájában alkalmazzák. Az arti-
csóka levele e tekintetben a máriatövis 
magvainak „testvére”; ezek szintén 
májvédő anyagot tartalmaznak és több-
féle májbetegség kezelésében alkalma-
zott gyógykészítmény összetételében 
szerepelnek.

Gyógyhatása
A cinarin hatásának köszönhetően az 
articsóka levele elősegíti az epekivá-
lasztást, valamint védi és regenerálja 
a májsejteket. Ezenkívül kimutatták, 
hogy a cinarin jelentősen csökkenti a 
vér koleszterin- és trigliceridszintjét (a 
vérben lévő zsírsavak szintjét). Végül 
magas sav-, káliumsó- és flavonoid-
tartalma miatt az articsóka levele víz-
hajtó tulajdonsággal rendelkezik. Az 
articsókát a máj- és a vese működésére 
gyakorolt jótékony hatása miatt gyak-
ran javasolják máj- és vesebetegségek 
esetén. A magas koleszterinszint és az 

emésztési zavarok (felfúvódás, émely-
gés, lassú emésztés) kiegészítő kezelé-
sére is alkalmas lehet.
Az articsóka alkalmazása
Belsőleg alkalmazzuk máj- és vese-
betegségek, magas koleszterinszint, 
emésztési zavarok esetén.
Főzet:30-40 g szárított levelet tegyen  
1 liter forrásban lévő vízbe, és 10 per-

cig hagyja ázni. Napi adag: 3 csésze, 
étkezés előtt 15-20 perccel.
Vizes-alkoholos kivonat: 0,1-1,5 g ét-
kezés előtt vagy tabletta formájában 
(naponta 3-5), hogy a keserű ízt ne 
érezze.
Tinktúra: 500 g szárított levelet tegyél 
1 liter alkoholba, és két hétig hagyjad 
ázni. 1 kávéskanálnyit-2 evőkanálnyit 
keverjen el 1 pohár vízben; naponta 3 
alkalommal.
Az articsókának jelenleg semmilyen 
mérgező hatása nem ismert, mindamel-
lett veseköves betegek és szoptató nők 
számára nem ajánlott, ez utóbbiaknál 
csökkenti a tejelválasztást.

Articsóka, a gyógynövény

Lehet, hogy csak nagyon ügyes marketingstratégia, de annyi biztos, hogy 
a londoni Yvonne Ellen munkáiból kettőnél kevesebbet nem érdemes vásá-
rolni. Ezek a különleges tányérok ugyanis párban nyernek értelmet: egy két 
részre vágott állat (a legkevésbé morbid értelemben) áll ugyanis újra össze, 
ha egymás mellé teszünk kettőt. Egyébként a rajzok hihetetlenül jópofák

A teljes étkészletre szükség van, hogy összeálljanak ezek az állatok
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„Inosanto Kali és Jeet Kune Do „ 
edzések minden hétfőn és szerdán 
18.00 - 19.30-ig Gödöllőn, Patak tér 
7.sz alatt (Szolgáltató házzal szem-

ben). Edző: Bartik Zsolt: 
Telefonszám: 06/30-555-2989 

Felhívás

Ismét, immár a VI. integrált Kap-
kodd a lábad versenyt rendezte 
meg a Montágh iskola Gödöllőn, 
amelyre négy iskolát hívtunk 
meg.

A házigazdák két csapata mellett a Ha-
jós, a Damjanich, a Petőfi és a Szent 
Imre Általános Iskolák diákjai verseng-
tek egymással. A versenyen a már előre 
kiadott feladatokat végezték el a csapa-
tok, ami ezúttal is nagy sikert aratott a 
résztvevők körében.

A végeredmény másodlagos volt, de 
természetesen minden résztvevő csa-
patot pontoztak a feladatok elvégzése 
során, így a kialakult sorrend az alábbi 
lett: 1. Hajós Alfréd Ált. Isk., 2. Dam-
janich János Ált. Isk., 3. Petőfi Sándor 
Ált. Isk., 4. Szent Imre Ált., Isk., 5. 
Montágh Imre I. csapata, 6. Montágh 
Imre II. csapata.
Iski Zsolt, a szervező iskola testnevelő-
je értékelte a rendezvényt: – Ismét óri-
ási élményt jelentett a 
gyerekeinknek ez a ver-
seny és ezúton köszön-
jük a meghívott iskolák 
csapatainak a részvételt. 
Az eredmény természe-
tesen másodlagos volt, 
inkább az élményszer-
zésre törekedtünk. Az 
utolsó versenyszám, 

amikor a mi gyerekeink, kéz a kézben 
futottak egy versenyt a külsős iskolák-
kal nagyon megható volt. Köszönjük 
a támogatóknak, a FODISZ-nak (Fo-
gyatékosok Országos Diák és Szaba-
didősport Szövetsége), akik az érmet és 
kupát biztosították, Dr. Bucsyné Prém 
Katalin Intézményvezetőnek, aki a 
rendezvény helyszínéül szolgáló tor-
natermet biztosítja évről-évre, valamint 
Árvai Zoltánnak, a Hilton szálloda 
igazgatójának, aki süteménnyel és po-
gácsával kedveskedett a gyerekeknek. 
                             -izs-

KapKodd a lábad – hetediK alKalommal

Élményt nyújtó versengés

A GEAC hosszútávfutó csoport-
ja kedvezőtlen előjelekkel várta 
az idei, 108. Mezei futó országos 
bajnokságot. Többen betegség-
gel küzdöttek a verseny előtti hé-
ten, a legjobbak közül néhányan 
el sem tudtak indulni emiatt.

A serdülőknél, ahol 14-15 évesek ver-
senyeznek együtt, csak a fiatalabb év-
folyamból indult gödöllői versenyző. 
Mindezek ellenére jól küzdöttek meg a 

három, illetve a 4,5 kilométeres távval, 
és a riválisokkal  is. Bár most egyéniben 
nem volt kimagasló helyezés, a serdü-
lő lány csapat (Gódor 
Fanni, Szőke Kiss 
Anna, Butor Dóra) 
bronzérmének örül-
hettünk. Az ifjúsági lá-
nyok szoros verseny-
ben a többi csapattal, 
végül a hatodik helyen 
végeztek (Konkoly 

Natália, Stefkó Boglárka, Ludmán 
Eszter), míg a Ferentzi Barnabás, 
Várkonyi Gábor, Desnoix Norbert al-
kotta serdülő fiúk a 10. helyezést érték 
el. Edző: Gadanecz György.                 
                 -kb-

atlétiKa – 108. mezei ob

Egy bronzérem a mezei futóknál

Március 19-én Gödöllőn, a 
Szent István Egyetem sport-
csarnokában, közel 90 részt-
vevővel rendezték meg a FO-
DISZ asztalitenisz Diákolimpia 
országos döntőjét, ahova ezút-
tal nem jutott be gödöllői diák.

A Fogyatékosok Pest megyei Szövet-
sége által megvalósított rendezvényt 
Gödöllő város polgármestere, dr. Gé-
mesi György nyitotta meg, aki örömét 
fejezte ki, hogy ismét vendégül lát-
hatják az ország legjobb, tanulásban 
akadályozott diáksportolóit. A verseny 
előtt Arlóy Zsófia (Európa-baj-
noki bronzérmes, Világkupa 
verseny győztes, paralimpikon – 
alsó képen jobbra) asztalitenisze-
ző bemutató játékot tartott a tava-
lyi Diákolimpia ezüstérmesével, 
Barkóczi Boglárkával.
A 88 nevezett diáksportoló fiú 

és leány kategóriában, a III. és a IV. 
korcsoportokban küzdöttek meg az 
országos bajnoki címekért. A legered-
ményesebben a Hajdú-Bihar megyei 
fiatalok teljesítettek, akik a megszerez-
hető négy aranyéremből kettőt is haza-
vihettek, míg a Bács-Kiskun megyéből 
érkezők egy arany-, egy ezüst- és egy 
bronzéremmel lettek gazdagabbak.                    
                   -li-

asztalitenisz – Fodisz diáKolimpiai döntő

Rekordlétszám Gödöllőn

A junior kézilabda világbajnok-
ságra való kijutással örvendez-
tette meg magát a gödöllői kö-
tődésű Hornyák Bernadett, aki 
március 22-én ünnepelte 18. 
születésnapját. 

A Gödöllőn nevelkedő kézilabdázó 
hölgy a magyar junior válogatott tagja-
ként vett részt az elmúlt héten Izlandon 
világbajnoki selejtező-tornán. A csapat 
mindhárom ellenfelét legyőzve (Izlan-
dot, Ausztriát és Fehéroroszországot) 
száz százalékos mérleggel végzett az 
élen, ezzel kijutott a nyári, Oroszor-
szágban megrendezésre kerülő Junior 
világbajnokságra.
Hornyák Bernadett (a fotón - kép: 
NKA.hu) négy góllal járult hozzá a 

továbbjutáshoz. Az idén érettségiző, 
jelenleg a balatonboglári Nemzeti Ké-
zilabda Akadémián pallérozódó kézi-
labdázó nem hivatalos információk sze-
rint a nyártól klubot vált és a most futó 
női NB I-es bajnokság harmadik helyén 
álló Dunaújvárosi Kohász KA csapatá-
nál folytatja pályafutását.                -tl-

Kézilabda – hornyáK bernadett 18 éves

Vb részvétel szülinapra

Április 17-én vasárnap délelőtt 10 
órától Gödöllőn kerül megrende-
zésre a Budapesti és Pest megyei 
Diákolimpia, valamint a Gödöllő 
Kupa tájékozódási futóverseny. 

A célként is üzemelő versenyközpont 
a Török Ignácz Gimnáziumban lesz, itt 
lehet jelentkezni délelőtt 9 óráig. A ver-
senyt rendező Kirchhofer József Spor-
tegyesület a sportággal most ismerkedő, 
kipróbáló gyerekek és felnőttek számára 
három különböző (1-2-3 km-es) hosz-
szúságú pályával készül, hogy minden-

ki megtalálhassa a számára megfelelő 
távot. 
A versenyen történő induláshoz előne-
vezés szükséges, a helyszínen csak kor-
látozott számban tudunk nevezéseket 
elfogadni! Nevezési díj a kategóriától 
függően 500, vagy 800 forint. Előneve-
zés április 13-ig: a kissguriga@gmail.
com, vagy a +36/20-468-34-27-es tele-
fonszámon. További információ a www.
godollokupa.fw.hu weboldalon érhető el. 
Gyere el, és próbáld ki te is ezt az izgal-
mas sportágat! Szeretettel várunk min-
denkit! Kirchhofer SE.

Gödöllő Kupa és diáKolimpia 

Tájékozódási futóverseny Gödöllőn!

0-2-ről ugyan felállt, de végül 
vereséggel kezdte az 5-8. helye-
kért zajló párharcot a TEVA-GRC 
csapata. Szabados István együt-
tese az Fatum-Nyíregyháza elle-
ni hazai találkozón kapott ki 3-2-
re az első meccsen.

Az egyik fél második győzelméig tartó 

párharc első felvonását, jobb alapsza-
kasz béli helyezésének köszönhetően 
a gödöllőiek kezdték hazai pályán, ami 
végül nem jelentett előnyt, miután egy 
ötszettes csatában a vendégek elvették a 
pályaelőnyt. Szabados István tanítvá-
nyai 0-2-ről még feltámadtak és döntő, 
ötödik játékra kényszerítették a nyírsé-
gieket, de végül a rutinosabb vendégek 

nyertek, ezzel 1-0-ra vezet a Nyíregy-
háza. A második mérkőzés április 2-án 
a szabolcsi megyeszékhelyen lesz.
Női NB I. 5-8. helyekért, 1. mérkőzés 
TEVA-Gödöllői RC – Fatum-Nyíregy-
háza 2-3 (-22, -14, 15, 23, -9) -ll-

röplabda – Feltámadás már volt, de a Győzelem elmaradt

Oda a gödöllői pályaelőny

A Dél-koreai Szöulban rendez-
ték a kardozók utolsó olyan 
Grand Prix-versenyét a nyári 
ötkarikás játékok előtt, ahol 
még meg lehetett szerezni a 
olimpiai férfi és női kvótát. Gé-
mesi Csanád a 37., Decsi Ta-
más és Márton Anna a kvótás.

A szöuli férfi kardvívó Grand Prix-n 
144-en álltak pástra, köztük öt ma-
gyar, akik közül Szilágyi Áron már 
korábban megszerzte a kvótát, míg 
a fennmaradó egy helyért Decsi Ta-
más és Szatmári András versengett, 
ugyanis az már korábban kiderült, 
hogy a gödöllői Gémesi Csanád és 

a Vasasos Iliász Nikolásznak nincs 
már esélye ezen a versenyen. 
Decsi végül a 35. lett, amivel meg-
váltotta magának a riói repülőjegyet.
A magyarok közül az olimpiai baj-
noki címvédó Szilágyi a kilencedik, 
Decsi a 35., Gémesi a 37., Iliász a 40., 
míg Szatmári a 44. helyen végzett a 
Dél-koreai versenyen. A hölgyeknél 
Márton Anna kvalifikákálta magát 
még az olimpiára.                            -tt-

vívás – szöul, véGállomás

Gémesi Csanád a 37. helyen
Fontos három pontot tartott otthon 
a Gödöllői SK a középmezőnyben 
maradás szempontjából a Maglód 
elleni rangadón, amelyet Milkó 
Dániel negyedik percben szerzett 
bombagóljával nyert meg 1-0-ra.

A találkozó egyetlen gólját szerző Milkó 
Dániel a 30. perc környékén sülyosnak 
tűnő bokasérülést szenvedett. A Gödöllő 
28 ponttal jelenleg a tabella 7. helyén áll.
Megyei I. osztály, 20. forduló
Gödöllői SK – Maglódi TC 1-0 (1-0)
Gól: Milkó Dániel.

A megyei II. osztályban szereplő GEAC 
Ecseren nyert 5-2-re, ezzel egy helyet elő-
relépve, 21 ponttal a 12. pozíciót foglalja 
el a Közép-csoportban.

Megyei II. Közép-csoport, 20. forduló
Ecser SE – GEAC 2-5 (0-1) Gól: Bu-
sai Bence (3), Kurunczi Dániel, Horváth 
Zsolt.

A megyei III-ban vitézkedő Gödöllői SK 
második számú csapata Vácszentlászlóra 
látogatott és 2-1-re nyert első félidei játé-
kának köszönhetően. A GSK II. 38 ponttal 
a hatodik helyen áll csoportjában.
Megyei III. Közép-csoport, 20. forduló
Vácszentlászló SE – Gödöllői SK II. 1-2 
(0-2) Gól: Szabó László, Tóth Bence.
Következik:
Április 3. vasárnap 15.30, Táncsics M. 
Sportcentrum: Gödöllői SK II. – Őrboty-
tyán KSE
Április 3. vasárnap 15.30, Egyetemi pá-
lya: Gödöllői EAC – Péceli SSE

labdarúGás – Kilenc pontos hétvéGe

Mindhárom gödöllői csapat nyert
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Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alkotóházában 

a GÖMB alkotócsoport képző- és iparművészeti 
kiállítása látható.

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

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

Szinvai Pál, Sz. Jánosi Erzsébet,  
Varga Zoltán Zsolt

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

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

programja

GÖMB 
A GIM-BEN

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

Támogatók:Gödöllő Város Önkormányzata 
Művészetek Háza Gödöllő

Április 1., péntek, 16.00: 
A VOICE&GUITAR duó jazz koncert-
je – Micheller Myrtill és Pintér Tibor
Április 4., hétfő 17.00:
A Csíkszeredára utazó növendéke-
ink hangversenye
 Április 7., csütörtök, 15.00:
Mit üzen a Múlt a Mának, avagy 
hogyan szerkesszük újra Bachot? 
Hangversenyelőkészítő rendhagyó 
óra Juniki Spartakus és Chelemen 
Paula előadásában

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Március 28-április 3-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

Április 4-10-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

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

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

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

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

ÜGYELETEK

A gyászoló család tudatja, hogy SEBŐ GYÖRGY tengerész kapitány 2016. március 13-án életének 83. évé-
ben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása április 1-jén, 15 órakor lesz a Gödöllői Református Templom-
ban. Hamvait április 2-án 14 órakor a Jászai Mari tér 10-es pontonjáról induló Onyx hajóról helyezik a 
Dunába. 

Tisztelt Ismerősünk, Barátunk! A 
Gödöllői Értékvédő Közhasznú 
Egyesület ezúton is köszöni támo-
gatói segítségét, felajánlását. Cél-
jaink minél sikeresebb megvalósítása érdekében 

ebben az évben is számítunk az Önök megtisztelő segítségére. 
Ha személyi jövedelemadója 1 % -ával támogatni kívánja egyesüle-
tünket, akkor rendelkező nyilatkozatát az alábbiak szerint szívesked-
jen kitölteni: A kedvezményezett adószáma: 18718252-1-13 
A kedvezményezett neve: Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület 
Felajánlása akkor jut el hozzánk, ha a borítékra ráírja az Ön nevét, 
lakcímét és az adóazonosító jelét! Támogatását hálásan köszönjük! 

Tisztelettel: Szűcs Józsefné

1% A Körösfői-Kriesch Ala-
dár Művészeti Alapítvány 
a századelejei szecessziós 
Gödöllői Művésztelep ala-
pítója szellemi és művészeti örökségé-
nek ápolását, az általa képviselt értékek 
megőrzését szolgálja.
Kérjük, hogy jövedelemadója 1%-
ának felajánlásával támogassa célja-
inkat. 
Adószámunk: 18677818-1-13 
 
Felajánlását, támogatását köszönjük!

Tisztelt támogatók!
Az előző évben felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át a súlyos betegségben szenvedő gödöllői 
gyermekek gyógyíttatásának támogatására fordítottuk.
Kérjük, idén is támogassák a Dr. Lumniczer Sándor Alapítványt személyi jövedelemadójuk 
1%-val!    Adószám:18670945-1-13

1%

1%

A Pest Megyei Kormányhivatal 
Gödöllői Járási Hivatala tájékoz-
tatja a tisztelt lakosságot, hogy a 
vörös rókák veszettség elleni orális 
immunizálása miatt a csalétek vak-
cina kiszórásának időpontja – ami 
Pest megyében (időjárás függvé-
nyében) meghatározott területeken 
2016. április 2. és április 7. közötti 
időszakra esik – és annak utolsó 
napjától számított 21 napig, azaz 
2016. április 2-től április 28-ig eb-
zárlatot és legeltetési tilalmat ren-
del el. 

Az elrendelt járványügyi intézkedé-
sekben érintett települések: Aszód, 
Bag, Csömör, Dány, Domony, Er-

dőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa, 
Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, 
Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyo-
ród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, 
Valkó, Vácegres, Vácszentlászló, Ve-
resegyház, Verseg, Zsámbok. 
Az ebzárlat tartama alatt: 
– A tartási helyén minden kutyát és 
macskát elzárva, illetőleg a kutyákat 
megkötve úgy kell tartani, hogy azok 
más állattal vagy emberrel ne érint-
kezhessenek; zárt udvarban a kutyák 
elzárását vagy megkötését mellőzni 
lehet, ha azok onnan ki nem szökhet-
nek.
 – Kutyát tartási helyéről csak pórá-
zon vezetve és szájkosárral szabad 
kivinni. 
– A település területéről kizárólag ér-
vényes veszettség elleni védőoltással 

rendelkező kutyát vagy macskát a ha-
tósági állatorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyével sza-
bad kivinni.
 – Az érvényes veszettség elleni vé-
dőoltással rendelkező vadászebek, a 
fegyveres erők és fegyveres testüle-
tek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a 
segítő és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek ren-
deltetési céljuknak megfelelő haszná-
latuk idejére mentesek a fentiekben 
foglalt korlátozás alól. 
– Az ebzárlat alatt befogott kóbor 
húsevőket hatósági megfigyelés alá 
kell helyezni az ebzárlat időtartamá-
ra. 
– Az ebzárlat alatt húsevő állatok ösz-
szevezetésével járó rendezvény nem 
tartható.

EBZÁRLAT

A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HIRDETMÉNYE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL

A 2016/2017. tanévre történő beíratás időpontja: 
2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő 
felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról 
határozatot hoz. A felvétel 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 el-
utasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező 
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.                  Budapest, 2016. március 8., dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
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Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ-KÉZILÁNY

munkatársat
keresünk!

Jelentkezés személyesen:
2100 Gödöllő, Dózsa
György út 13. címen
vagy telefonon:
06-20/322-0372
telefonszámon.

Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

A piaci csarnok-
ban üzlet kiadó!

Érdeklődni:
a helyszínen, vagy a

06-30-5030777
számon

Vilhelm Ferencnél.



KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

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

+Szadán margitai részen, Gödöllőhöz nagyon közel,
igényes környezetben, D-Nyi fekvésű, 1100nm-es,
gondozott, közműves építési telek, 9,35M-ós i.áron
sürgősen eladó 20-772-2429

+Új építésű ikerház Gödöllőn eladó 3szoba+ nappa-
lis, Iár: 25,5MFt-tól 20-772-2429

+Sürgősen eladó 96 nm-es, 3 szobás, teljesen fel-
újított családi ház,840 nm-es, gyümölcsfákkal beül-
tetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett, dupla
garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102

+Szadán aszfaltos utcában új építésű, csok képes,
3szoba+ nappalis 100nm-es ház 500nm-es telekkel
eladó. I.ár: 31,7MFt 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, panorá-
más telek eladó! I.ár:17,5MFt 20-539-1988

+Eladó 4szoba+nappalis, 2004-es építésű, dupla
garázsos sorházGödöllőn Iár: 27MFt (20)804-2102

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

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

+Gödöllőn, Sürgősen Eladó!! 52m2-es, erkélyes, ne-
gyedik emeleti lakás két szobával, saját tárolóval, kon-
vektoros fűtéssel eladó! Iár:12.9MFt! 20-539-1988

+Gödöllő kiemelt részén, 4lakásos társasházban
120m2-es, n+4szobás ingatlan 450m2-es telek-
résszel eladó! 31,8MFt! 20-539-1988

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2 szintes,
160 m2-es összterületű családi ház 600 m2-es te-
lekkel eladó! Iár: 28 MFt 20-218-8591

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

+Gödöllőn azAntalhegyen, aszfaltozott utcában, ösz-
szközműves, részben felújított, tetőteres 142 m2-es
családi ház tulajdonostól eladó. Iá: 26.9MFt. Tel.:
70/ 6570-470.

+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

+EladóGödöllőn a központban egy téglaépítésű,ma-
gasföldszinti, egyedi fűtéses, 68nm-es, 3szobás, fel-
újítandó, társasházi öröklakás, melyhez tartozik egy
saját zárható pincerész. I.á.: 15,5mFt 20-919-4870

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház,
tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi
részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is al-
kalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, für-
dőszoba, 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, kertkap-
csolatos 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.

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

+Eladó Aszódon a kastély mellett egy panorámás,
1200nm-es telken egy 2szobás, összkomfortos la-
kóház. Az ingatlanhoz garázs is tartozik. I.á.: 8mFt
20-919-4870

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

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

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

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

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
társasházi 110nm összterületű, 2szintes, duplakom-
fortos lakás. Az ingatlan előtt ingyenes parkoló talál-
ható. Befektetők előnyben, akár visszabérlési lehető-
séggel. E.á.: 25mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a belvárosban egy újszerű, 1. eme-
leti, társasházi öröklakás, mely áll 1 nappali+1szoba,
gardróbszoba, konyha, étkező, fürdőszobából. A nap-
paliból teraszkapcsolat nyílik. Az ingatlan csendes kör-
nyezetben található, zárt kocsi beállási lehetőséggel,
sorompóval, zárt kapuval. I.á.: 21mFt 20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel eső aszfalto-
zott csendes utcában egy 150nm alapterületű, déli
fekvésű, földszintes, 5 szobás, téglából épült, kifo-
gástalan 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 tel-
ken, mely áll egy nappali-étkező-konyha, 2szoba,
2fürdőszobából. A ház alatt szuterén, garázs és
egyéb helységek vannak kialakítva. Nappaliból kert-
kapcsolatos terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

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 apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2016. március 29.12 gödöllői szolgálat

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!

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



+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 2 db építési telek.
Az egyik 2400nm területű, víz, villany, gáz bekötve,
I.á.: 18mFt. Amásik egy734nm-es, összközműves te-
lek egy felújítandó épülettel. I.á.: 8mFt 20-919-4870

+Eladó Bagon a zártkerti részben egy téglaépítésű,
szoba-konyhás, kis lakóépület. Az épületben gázkon-
vektoros fűtés, és villany van bevezetve. A telken ker-
ti csap található, melytől könnyen bevezethető a víz
az ingatlanba. I.á.: 2mFt 20-919-4870

+Eladó Isaszegen egy közvetlen tóparti panorámás,
2szintes, kifogástalan állapotú, nappali+2szobás, er-
kélyes, teraszos, garázzsal 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 funkció-
ját tekintve tároló és hobbiszoba számára alkalmas. Az
ingatlanonnagyméretű garázs, a kert részénpedig au-
tomata öntözőrendszer van kialakítva. Ár-érték tekin-
tetében rendkívül kedvező. I.á.: 29mFt 20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában egy
720nm-es telken egy 2,5szobás vert falból épült la-
kóház. I.á.: 18mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő blahai részén, 2400nm-es telken
(28m széles) egy 80nm-es, téglából épült lakóház.
A meglévő épülethez bővítési lehetőséggel ikerház
alakítható ki. I.á.: 21,5 mFt Ikerpartnert keresünk a
telek beépítéséhez. 20-919-4870

+Lakóparki 1 emeleti tégla cirkós erkélyes nappali
+ 2 szobás lakás eladó garázzsal, tárolóval 17,5 M
Ft. 20-421-9433.

+Egyetemi részen 1 emeleti tégla cirkós 65 m2-es
lakás eladó 17,8 MFt. 20 421 9433.

+Eladó Isaszegen, Ilkamajorban, a horgásztavak köze-
lében 3db (826m2, 827m2, 827m2) egymás mel-
letti építési telek külön és egyben is. A telkek 30%-a
beépíthető. Víz, villany az utcában a telek előtt, a gáz-
vezeték 350méterre. 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, gyü-
mölcsfák automata locsolóval. Tel: 30/466-0466

+Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nm-es
parkosított telken 110nm-es 3szoba+n családi ház
tulajdonostól. Külső szigetelés, új nyílászárók, redő-
nyök, új villany, vízvezeték, 110nm-es melléképület,
kút, pince. Iár:24,5MFt. 30/402-7276

+Gödöllőn a Szadai útra nyíló 2500 nm-es telek, raj-
ta 2 épülettel, víz, villannyal eladó. Iár: 5,2MFt. Tel:
30/9467-702

+Vácszentlászlón eladó egy 638 nm-es ÉPÍTÉSI
TELEK! Rajta gyümölcsfák és egy fúrt kút, közmű
az utcában. Ár: 3,2 millió. 70/335-6127

+Eladó Gödöllőn, az Erzsébet királyné körúton egy
62 nm-es, 4.em. 2,5 szobás, felújított, egyedi fűtésű,
erkélyes lakás. Ár: 14 MFt. Tel: 30/3834-910

+Gödöllőn, Királytelepen 2009-es építésű, napfé-
nyes ikerház eladó. Nappali – konyha+ 3 szoba+
garázs. 28,7 MFt. Tel: 30/612-8746

+Eladó Gödöllőn, Egyetemen 6 lakásos társasház-
ban, zöld övezetben 65 nm-es, 2 szobás lakás. Iár:
17,3 MFt. Érd: 20/223-6131

+Gödöllőn a Kertvárosban 100 nm-es családi ház
eladó vagy lakótelepi 2 szobás lakásra cserélhető
értékegyeztetéssel. Tel: 20/275-0692

+Vácszentlászlón a Jókai utcában komfortos, 70
nm-es ház 1270 nm-es telken tulajdonostól eladó.
Helyiségek: 2 külön nyíló szoba, konyha, fürdő, gaz-
dasági épületek. Fűtés: jelenleg gázkonvektor. Irár:
9,5MFt. Tel: 20/480-0524

+Gödöllőn eladó ingatlant keresek! Gyors és precíz
értékesítés, alacsony jutalék, nincs kizárólagosság!
70/235-9071, noe.beatrix@sztarhazak.hu

+Gödöllő parkos részén felújított, magasföldszinti,
konvektoros, 56 nm-es, 2 szobás, azonnal költözhe-
tő tégla lakás eladó! 14 MFt. 70/235-9071

ALBÉRLET KIADÓ

+Palotakerten egyszobás, bútorozatlan lakás hosszú-
távra, április 15-től kiadó. Érdeklődni: 30/521-3899

+Gödöllőn a Munkaügyi Központ melletti épület-
ben 90 nm-es IRODA és 120 nm-es LAKÁS KI-
ADÓ. 20/9325-415

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméte-
res helység hosszútávra kiadó. Tel.: 20/3456-552.

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

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

+Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben udvari, 30 nm-es he-
lyiség kiadó. Tel: 30/346-5408

+Gödöllőn a Kör utcában 47 nm-es garázs hosszú-
távra kiadó. Érd: 0628/417-137

+Gödöllő főterén sarki üzlethelyiség – CIPÉSZET
– bérleti joga a teljes berendezéssel együtt eladó.
20/449-1321

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

ÁLLÁS

+Gödöllői éttermünkbe szakácsot keresünk. Je-
lentkezni a pizzamaxcaffe1@gmail.com email cí-
men lehet.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai ki-
segítőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
pizzamaxcaf fe1@gmail.com email címen lehet.

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

+Haszonállat-génmegőrzési Központ 8 órás közal-
kalmazotti jogviszony keretében HUMÁNPOLITI-
KAI ÜGYINTÉZŐT keres. Részletek megtekinthe-
tőek az alábbi honlapon: genmegorzes.hu/hagk/
allasajanlatok

+Szadai étterembe FELSZOLGÁLÓT és KÉZI-
LÁNYT felveszünk. 20/9430-746

+Kereskedelmi munkatársat keresünk gödöllői
munkahelyre. Feladatok: vevők kiszolgálása, raktári
feladatok ellátása. Előnyt jelent, de nem feltétel: víz-
szerelői tapasztalat vagy gépész végzettség, öntözés-
technikában való jártasság. Önéletrajzot az aquarex@
aquarex.hu címre kérjük. Cégünk tevékenységéről a
www.aquarex.hu címen tájékozódhat.

+ADMINISZTRÁCIÓS munkakörre, napi ügyme-
net biztosítására, nemzetközi kereskedelmi cég
(fix) 8 órás munkavégzésre (változatos feladatok)
munkatársat keres. 30/437-3684
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Mogyoródon és Erdőkertesen
új parcellázású, összközműves építési telkeket kíná-
lunk nagy választékban!
*A Nagyfenyvesben nappali+4 szobás,120 nm-es
családi ház 820 nm-es telken eladó. Iá:19,5 mFt.
*A Lomb utcában 880 nm-es, panorámás, üdülőöve-
zeti telek (víz, villany, gáz) eladó. Iá:6,9 mFt.
*Az Átrium Üzletházban ,frekventált helyen 15,4 nm-
es, alacsony rezsijű üzlet kiadó:110/hó+rezsi+kaució.

A Békési Renault munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:

- autószerelő
- autómosó

- gépjármű értékesítő
Jelentkezni személyesen
a fóti telephelyen lehet:

2151 Fót, Móricz Zsigmond út 41.
Tel: 27-358-270



+Kreatív és tapasztalt VIRÁGKÖTŐT keresünk új
gödöllői virágüzletünkbe. Tel: 30/377-0160

+A GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA főiskolai vég-
zettségű óvodapedagógust keres ÓVÓNŐI állás
betöltésére. Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő,
Batthyány L.u.34-36. Feladatai: Az óvodában a
pedagógiai programnak megfelelően szaksze-
rűen lássa el feladatait. Bérezés a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló jogszabály szerint. A
közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű.
Benyújtandó iratok: - szakmai önéletrajz, - kép-
zettséget igazoló dokumentumok. Az álláspályá-
zat benyújtási határideje: 2016.05.20. Az állás
betöltésének kezdete: 2016.07.01. A pályázatok
benyújtását az alábbi címre várjuk: Gödöllő, Bat-
thyány L. u.34-36. További információ: Tiborcz-
né Garai Katalin óvodavezető: 28/510-750,
20/9175-114, zoldovi@gmail.com.

+Gyakorlattal rendelkező ELADÓT felveszünk gö-
döllői élelmiszerboltba, azonnali kezdéssel. Két mű-
szakos munkarend. Érd: Kis Péter 30/638-9788

+Amíg édesanya és édesapa kikapcsolódik, él-
ménygazdag felügyeletet vállalok bölcsődés,
óvodás, kisiskolás korú gyermekeknél. „Gödöllő
gyermekeiért, ifjúságáért” elismerésben részesült
nyugdíjas pedagógus. Tel: /20/498-4217

SZOLGÁLTATÁS

+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

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon
belül! A higroszabályozású légbevezetők beépíté-
sével megelőzhető, ill. megszüntethető a párale-
csapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülé-
kekhez, kályhák, kandallók légellátásához speciális
légbevezetőket is kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró
KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-
48-15;06-28-423-739

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tes-
sedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
20/9355-059. www.barbarakutyakozmetika.hu

+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új épí-
tésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm áron.
20-919-4870

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

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

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sö-
vénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiis-
meretes, alapos, megbízható munka rendszeresen
és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

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

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

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

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

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

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

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorsze-
reléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVARO-
ZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 30/9546-504

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

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

+KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés, perme-
tezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés.
Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövény-
nyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090

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

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

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

+KÖLTÖZTETÉS! ZONGORA, PÁNCÉLSZEK-
RÉNY SZÁLLÍTÁS hétvégén és ünnepnapokon is.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel: 70/621-6291

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai ta-
pasztalattal. Ingyenes felméréssel. 20/325-4944

+Vállaljuk házak, lakások építését, felújítását,
egyedi elképzelések megvalósítását kedvező áron,
profi szakembereinkkel. Ugyanitt fuvarozást is. Érd:
70/381-8029

SZABADIDŐ

+Gombatúrákhoz társakat keres nyugdíjas korú
gombaszakértő. 70/500-9668

OKTATÁS

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

ADÁS~VÉTEL

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

+Eladó szép állapotban lévő tömör tv-állvány.
850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: 20/9811-027.

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

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISE-
KET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegy-
gyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+Eladó autó formájú nagy bordásfal, Philips kis TV,
számítógépasztal, akasztós és vitrines szekrény,
fém öltözőszekrény. 20/266-4955
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Darukezelők és tehergépkocsi vezetők
jelentkezését várjuk.

Szükséges: „C” típusú jogosítvány, bűntetlen előélet
Előny: GkI kártya, Emelőgépkezelői vizsga, „E” típusú

jogosítvány megléte
Amit kínálunk: versenyképes fizetés; fejlődési lehetőség,

továbbképzés; fiatalos, rugalmas munka környezet
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz megküldésével a

solyomtrans@gmail.com e-mail címen.

Álláshirdetés! Gödöllői székhelyű
Audit kft. városközpontban lévő

irodájába keres mérlegképes köny-
velőt, teljes munkaidőben.

Bérszámfejtési ismeretek előnyt jelen-
tenek, de nem feltétel.

Önéletrajzát kérjük az alábbi mail cím-
re: auditkft@invitel.hu

Vagy az alábbi számon érdeklődjön
06/20/524 2244 ill. 06/28/430 760



+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, érték-
becsléssel 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 pénze-
ket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel:
06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+Eladó 2db 3 égőfejes gáztűzhely, 3 fázisú,
kalapácsos terménydaráló (vagy csak külön az
1100W-s motor), nagy méretű bogrács, szőlőda-
ráló. 70/592-3775

+Eladó jó állapotban lévő, 50-es években készült
4 ajtós ruhásszekrény: 20.000Ft. Nagy vitrines
kombinált szekrény: 20.000Ft. 2db ágyneműtar-
tós heverő: 5.000Ft/db. 2db fotel: 2.000Ft/db.
70/394-2010

+195 x 175 cm-es, fémvázas, 12db tölgyfapolcos,
térelválasztós könyvespolc eladó. Tel: 30/975-9604

+Eladó: Búvárszivattyú, 200W: 4.000Ft. Tömlő ko-
csi, 20m, -es tömlővel: 7.000Ft. 20L-es fémkanna:
2.000Ft. 10L-es fémkanna: 1.000Ft. 6dbúj, zöld,ma-
gas támlásműanyag szék: 6.000Ft. ÚjMTDbenzines
fűnyíró: 45.000Ft (számlával 57EFt) új ára. Magyar
háti permetező: 10.000Ft. Magyar, kétlapos kem-
ping főző palackkal: 10.000Ft. Gyári tapétázó asztal
7.000Ft. Kőműves talicska: 5.000Ft. 1,3m-ig kihúz-
ható bak, 2db: 8.000Ft. Festő bak, 2db: 6.000Ft.
Festő létrák. Satupad 2db satuval: 20.000Ft. Újszerű
asztali körfűrész2000W:20.000Ft.ÚjszerűGérvágó
fűrész asztallal 2000W: 20.000Ft. 30/402-7276

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi 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

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Akác-Hársméz. 720ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Mé-
hészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+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. Rendel-
hető: 20/469-9295

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
20/9455-583.
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Gasztrosorok – A Donatella támogatásával

Miért éppen medvehagyma?

A vadon élő állatok ízlésében, tapasztalatában
nyugodtan bízhatunk, amennyiben mi magunk
is egyszerre szeretnénk egészségesen és gour-
met (azaz ínyenc) módon táplálkozni. Bölcs
emberek valamikor, nagyon régen megfigyel-
ték, hogy amikor a medvék – többnyire hosszú
„böjtölés” után és bocsaik táplálásában kime-
rülve – előjönnek téli lakhelyükről, nagy kedv-
vel és bőségesen vesznek magukhoz az ezidő-
tájt az avarból tömegesen előbújó, és az erdőt
kellemes fokhagymás illattal telítő, igen vonzó
megjelenésű hagymás növényből. A vaddisz-
nók is szívesen fogyasztják, de szerencsére a
szalonképesebb medvehagyma nevet viseli.
(Bár amióta népszerűsége megnőtt, néhány
embertársunk sajnos vaddisznó módjár túrja
ki hagymástól, amivel jelentős károkat okoz-
nak, hiszen csökkentik a szaporodás esélyét.
A hagymáját a földben kell hagyni!) A medvék
persze csak ösztönösen érzik azt, amit mi tud-
hatunk, hogy a medvehagyma jó hatással van a
teljes emésztő rendszerünkre, vese- és vértisztí-
tó hatású, csökkenti a magas vérnyomást.

Számos kiváló élettani hatása mellett feltétle-
nül ki kell emelnünk gasztronómiai szerepét és
ezen belül is azt a nem elhanyagolható tulaj-
donságát, hogy miközben nagyon kellemes, pi-
káns fokhagymás ízhatásokat nyújt számunkra,
az előbbivel ellentétben, a medvehagymát és az
ezzel készült ételeket nyugodtan magunkhoz
vehetjük a nap bármely szakában, nyugodtan
mehetünk emberek közé: nem kell tartanunk
fokhagymás leheletünktől.
Ezen tulajdonságai ilyenkor tavasszal arra
késztetnek minket, hogy minél sokoldalóbban
használjuk e nagyszerű, fűszeres alapanyagot.
Csak a fantáziánkon múlik, hogy milyen éte-
lekhez, alapanyagokhoz társítjuk. A legegysze-
rűbb megközelítés, ha kölönböző mártásokhoz
használjuk. Példaként egy alapmártáshoz, a
besamellhez (tejmártás) apróra vágva vagy
turmixolva keverjük frissen, s egy kevés va-
jat morzsolva rá, máris lehúzzuk a tűzről. Egy
könnyű (nem agyonlisztezett) sóskamártást is
nagyon feldobb az elkészülés előtt hozzáadva,
kiváltva ezzel a fokhagymát. Érdemes ezután
együtt turmixolni, majd tálaláskor tejfölt csor-
gatni a tetejére. Göngyölt húsokba a pillanatra
forró vízbe mártott egész leveleket használhat-
juk. Erre a célra fólia közé rétegelve, fagyaszt-
va is eltehetjük.

Pisztrángfilé medvehagymás sóskamártással
De a medvehagyma nagyszerű ízét úgy tud-
juk magunknak egész évre biztosítani, ha más
zöldfűszerekhez (bazsalikom, petrezselyem,
stb.) hasonlóan medvehagyma pestót (pasztát)
készítünk: a megmosott, leszárított leveleket
felaprítjuk, majd besózzuk, s kisvártatva kony-
hai mixerrel (nem kézivel), kevés, semleges
ízű olaj hozzáadásával pépesítjük, majd pici
üvegekbe tömjük. A tetejére egy kevés olajat
csorgatva, lezárjuk és a kamrába tesszük.
Ha így járunk el, s időben kihasználjuk a med-
vehagyma áldásait, már nem fenyeget minket
az a veszély, hogy a mérgező májusi gyöngy-
virág teljesen íztelen-szagtalan leveleire va-
dászunk az erdőben, ugyanis ekkor már a med-
vehagyma is virágzik, és levelei elvesztik üde
frisseségüket.

Futó Tamás
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A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Hoff-
mann Henrietta, Mályva u. 1., Ko-
vács Lizett, Vasvári Pál u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Pápai
László, Táncsics M. u. 34. , Zachár-
né Lehoczki Anita, Kőrösi Csoma S.
u. 17.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Könnyű Tímea,
Palotakert 6/A.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Kor-
zenszky Bence, Klebelsberg K. u. 4/b.,
Csabai Ágnes, Alkotmány u. 18.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Taska Richárd, Mátyás
király u. 60., Izsó Lászlóné, Csalo-
gány u. 3.


