
Folyamatosan végzik a faápolási munkákat, a fa-
gyöngymentesítést, a beteg ágak eltávolítását és a
lombkorona alakítást. (2. oldal)

Csíkszeredai művészek munkáiból nyílt kiállítás a
Művészetek Házában és a Levendula Galériában.

(5. oldal)

A junior vívó országos bajnokságonMorvai Ákos
(GEAC-SZIE) kard egyéniben aranyérmes, csa-
patban pedig bronzérmes lett. (8. oldal)
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ZENÉSZEK KAPTÁK A GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAKAT

A művészet a közösségépítés eszköze
Úton, Útfélen

Téli munkák

Csányi István és a Cimbaliband a
Gödöllő Kultúrájáért Díj idei kitün-
tetettje. A Magyar Kultúra Napját
1989 óta ünnepeljük meg január
22-én annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a na-
pon tisztázta le Szatmárcsekén a
Himnusz kéziratát.

Városunkban ezen a napon tartják a
Gödöllő Kultúrájáért Díj átadó ün-
nepségét. A kitüntetéssel azok mun-
káját ismerik el, akik értékteremtő
tevékenységükkel a város művészeti
és kulturális életében kiemelkedő
eredményeket értek el. A képvise-
lő-testület ebben az évben Csányi
István zenészt és a Cimbaliband ze-
nekart részesítette az elismerésben. A
díjátadó kezdete előtt egyperces néma
felállással emlékeztek az olaszországi
autóbusz baleset áldozataira.

A Művészetek Háza színháztermé-
ben megjelenteket Gémesi György
polgármester köszöntötte, majd ő adta
át a díjakat a kitüntetetteknek.
Beszédében méltatta a város kul-

turális műhelyeit és a programjaikat
látogató közönségnek is kifejezte

köszönetét. Szólt arról, hogy az idei
kulturális tematikus év a Gödöllőhöz
szorosan kötődő Erzsébet királyné
születésének 180. és a koronázás 150.
évfordulója köré szervezi a különféle
eseményeket. Megemlítette, hogy a
néhány hete átadott felújított színház-

terem méltó helyszíne az értékes
előadásoknak, műsoroknak. S ép-
pen a kultúra az a közös pont, a ka-
paszkodó, amely a közösségépítés
eszközeként is segíthet a mindenna-
pi élet számos gondján átlendülni.
Arról is szólt, hogy a következő

hónapokban készítik el azt a pá-
lyázatot, amivel Gödöllő 2023-ra
elnyerni igyekszik az Európa kultu-
rális fővárosa címet. Végül köszö-
netet mondott a kitüntetetteknek,
hogy munkájuk révén gödöllőiekké
váltak.
– Amikor meghallottam, hogy

nekem ítélték oda az egyik díjat, az
első gondolatom az volt, hogy én csak
teszem a dolgomat; számomra az a
díj, hogy minden nap azzal tölthetem
az időt, amit szeretek, szólt a kitünte-
tés átvétele után Csányi István.

(folytatás a 3. oldalon)
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Az elmúlt hetek hideg időjárása fo-
lyamatos munkát adott a VÜSZI
Kft. munkatársainak, akik mindent
megtesznek annak érdekében, hogy
elősegítsék a városi kezelésben lévő
utakon és járdákon a balesetmentes
közlekedést.
A jeges szakaszok csúszásmentesí-

tésére nagy hangsúlyt helyeznek, de
az, hogy mely területre mikor jutnak
el, a kapacitástól is függ, sok helyen
nem elég a járdát, utat vagy parkolót
felszórni, hanem a lefagyott, jeges le-
rakódást kell eltávolítani.
A VÜSZI feladata a kerékpárutak

és az önkormányzati tulajdonú épüle-
tek előtti járdák takarítása is, a gyalo-
gos közlekedési utakat azonban azok-
nak az ingatlantulajdonosoknak kell
rendben tartani, akiknek az ingatlana
előtt található. Ez egyaránt vonatko-
zik cégek székhelyeire és magánhá-
zakra is.

(folytatás a 2. oldalon)
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A közterület-felügyelet munkatársai 
az elmúlt hetekben folyamatosan 
ellenőrizték a csúszásmentesítést és 
ahol ez elmaradt, ott felszólították 
a lakott ingatlanok tulajdonosait. 
Az ellenőrzések folytatódnak, aki 
ezt a kötelezettségét elmulasztotta, 
az ellen eljárást indítanak és pénz-
bírságra számíthat, ami akár 50.000 
forint is lehet. 
Lantai Csaba, a VÜSZI igazgatója 
lapunknak elmondta, a legnagyobb 
gondot a parkolók rendbetétele je-
lenti, ezek ugyanis folyamatosan 

használatban vannak, így egyszerű-
en nem férnek hozzá a takarítandó 
felülethez. 

Változatlanul sokan figyelmen kí-
vül hagyják, hogy a csúszásmen-
tesítés nem csak az önkormányzat 
kötelezettsége. Így például, mivel 
az iskolák már nem önkormányzati 
tulajdonban vannak, januártól már 
nem a városnak, hanem az intéz-
ménynek, és annak fenntartójának, 
vagyis a KLIK-nek a kötelessége 
gondoskodni az intézményhez tar-
tozó járdák takarításáról. 

A vasútállomások területeinek 
csúszás- és hómentesítése a MÁV 
feladata, s miután a HÉV is az ő 
kezelésében van, neki kell gondos-

kodnia a ezeknek a megállóknak 
rendben tartásáról is.
A Volánbusz útvonalakon ennél 
összetettebb a feladat. A megállók 
járda szakaszainak csúszásmente-
sítését a VÜSZI végzi, a buszöblök 
karbantartása viszont az adott út ke-
zelőjének a kötelezettsége. 
Lantai Csaba elmondta, amennyi-
ben arra szükség van, készek segít-
séget nyújtani a balesetmentes köz-
lekedés érdekében, mint ahogy erre 
az elmúlt hetekben többször is sor 
került. A napokban például – szem 
előtt tartva az utasok biztonságát- 
a Palotakert HÉV megállót is jég-
mentesítették. Felhívta azonban a 
figyelmet arra, a VÜSZI elsősorban 
a városi kezelésben lévő utakért fe-
lel.     jk

Folyamatosan dolgoznak a  
VÜSZI munkatársai a városi 
faállomány rendbetételén. A 
múlt héten a lakótelepeken és 
az Isaszegi úton végezték el a 
szükséges beavatkozásokat. 

A héten a Dózsa György úton, a te-
metővel szemben kezdődött meg a 
munka, itt az ostorfákat fagyöngy-
mentesítik, valamint sor kerül a be-
teg ágak eltávolítására és a szükséges 
mértékig a lombkorona alakítására. 
A munka során elsődleges a fák meg-
mentése, sajnos azonban sok esetben 

elengedhetetlen a nagyobb ágak el-
távolítása. A levágott ágakat a lehető 
legrövidebb időn belül eltávolítják. 
A vékonyabb ágakat és gallyakat a 
helyszínen ledarálják, a vastagab-
bak pedig a szociális szakemberek 
adatbázisa alapján a rászoruló csalá-
dokhoz kerül. A fa aprítását is folya-
matosan végzik, ám előfordul, hogy 
egy-két napig a levágott ágak a hely-
színen maradnak, mivel az aprítás 
több időt vesz igénybe, mint az ágak 
levágása. A VÜSZI az érintett helye-
ken a lakosság türelmét kéri.         kj

A Főmterv Mérnöki Tervező 
Zrt. nyerte az M2-es metró-
vonal és a gödöllői HÉV ösz-
szekötésének, valamint a 
rákoskeresztúri szárnyvonal 
kialakításának az előkészíté-
sére kiírt, 5 milliárd forint ke-
retösszegű nyílt tendert. 

A Közbeszerzési Értesítőben megje-
lent eredményt az ajánlatkérő BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 
tette közzé. A Főmterv mellett aján-
latot tett még az Uvaterv Út-, Vasút-
tervező Zrt., valamint közös ajánlat-
tevőként a Speciálterv Építőmérnöki 
Kft. és a Ring Mérnöki Iroda Kft. is.

A Déli pályaudvarról átszállás nélkül 
eljuthatunk Rákoskeresztúrra, Gö-
döllőre vagy Csömörre, ha megva-
lósul az M2 és a HÉV összekötése, 
illetve kiépül a rákoskeresztúri szárny- 
vonal. A két vonal, az M2 és a H8 az 
Örs vezér terén találkozik. A vasúti 

pálya a Pillangó utcai állomásnál 
süllyed a föld alá, majd a Körvasút 
megállóhelynél bukkan a felszínre. 
Az Örs vezér tere állomást a tervek 
szerint a Kerepesi út közepén, a je-
lenlegi gyalogosaluljáró alatt alakít-
ják ki, a –2. szinten. Az új állomásról 
közvetlenül el lehet sétálni majd a 
két nagy bevásárlóközpontba, illet-
ve a Kerepesi út és a Gyakorló köz 
lakótelepei felé. Az állomást mozgó-
lépcsőn és lifttel is meg lehet majd 

közelíteni. Az érintett agglomerációs 
települések (Gödöllő, Csömör, Kere-
pes, Kistarcsa, Mogyoród és Nagy-
tarcsa) lakóinak száma az elmúlt 15 
évben 150 százalékkal, autóik száma 
pedig 2000 óta 68 százalékkal nőtt. 
Ők adják a Budapestre a városkör-
nyékről érkezők 12 százalékát.
Az Őrs Vezér tér és Gödöllő között 
az utazási idő – ami jelenleg 48 perc 
– egyharmadának a megspórolásával 
számolnak a szakemberek.   bj

Úton Útfélen

téli munkák

ötmilliárdért megy föld alá a hév

A Rákos-patak revitalizációja, va-
lamint a vízfolyás melletti területek 
turisztikai látványosságainak kerék-
párúttal történő összekapcsolása már 
régóta szerepel a fővárosi és a Pest 
megyei fejlesztési tervek között. 
2011 óta már több koncepció és ta-
nulmány készült ebben a témában, 
most azonban egy olyan megvaló-
síthatósági tanulmány kidolgozása 
kezdődött el, amely komplexen ke-
zeli a kerékpárút kialakítását, a víz-
minőség-javítást, a tájrehabilitációt, 
és egyben turisztikai attrakciófej-
lesztést irányoz elő. 
A projekt jó eséllyel vehet részt a ha-
zai és az uniós pályázatokon. 

A múlt héten a revitalizációval kap-
csolatos munkák megkezdésének 
újabb állomásaként az érintett ön-
kormányzatok szakemberei egyez-
tettek. A cél egy olyan megvaló-
síthatósági tanulmány elkészítése, 
amely egyrészt kijelölheti a fejlődési 
irányokat, lehetőségeket, másrészt 
képes összehangolni a fejlesztések-
kel kapcsolatos különböző kerületi-, 
települési- és fővárosi érdekeket. 
A tanulmány elkészítését Gödöllő 
önkormányzata 3,5 millió forinttal 

támogatja. A megyei szakasz vonat-
kozásában a gesztori szerepet Pest 
Megye Önkormányzata magához 
vette az érintett települések korábbi 
felhatalmazása alapján.
A Szada és Gödöllő határában ere-
dő Rákos-patak 44 km-es hosszával 
a Duna leghosszabb balparti mel-
lékvízfolyása a térségünkben, ami 
Isaszegen, Pécelen, Rákosmentén, 
Kőbányán, Zuglón és Angyalföldön 
áthaladva ömlik a Dunába. A prog-
ram a patak teljes hosszát érintené a 
forrástól a torkolatig, s kiváló alapja 
lehet egyéb turisztikai fejlesztések-
nek is. 

A vízfolyás és környezete egy olyan 
ökológiai folyosót alkot, amely jelen-
tős értéket képvisel Budapest és az 
agglomeráció életében, ugyanakkor 
számos megoldatlan vízgazdálkodá-
si-, környezetterhelési-, területhasz-
nosítási probléma jellemzi. A prog-
ram két lényeges pontja a patakmeder 
revitalizációja, valamint – többek 
között -  egy olyan kerékpárút kiala-
kítása, ami részben a patak mellett 
haladva, részben pedig annak köze-
lében kapcsolódna a települések által 
már kiépített létesítményekhez. bj

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A RÁKOS-PATAK 
REVITALIZÁCIÓ, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 

KÉSZÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSÉRŐL 

Pest Megye Önkormányzata és az érintett megyei települések 
összefogásával megkezdődött a Rákos-patak revitalizációját, fejlesztését 

megalapozó komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. 
A tanulmány egyrészt kijelölheti a fejlesztési irányokat, másrészt 

lehetőséget nyújt a fejlesztési érdekek összehangolására.
A dokumentum széleskörű társadalmi egyeztetéssel kerül kidolgozásra, 

az előzetes tájékoztatás mellett az elkészült tervezetet várhatóan 
folyó év júniusában közzétesszük.

A megvalósíthatósági tanulmány megkezdéséről Gödöllő Város 
Partnerségi Egyeztetés Szabályainak megfelelően ezúton 

tesszük közzé az előzetes tájékoztatást. 

A tanulmánnyal kapcsolatos írásos javaslatokat, észrevételeket 
2017. február 10-ig fogadjuk postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal 

Főépítészi Iroda részére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) 
vagy a foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve. 

faápolás több helyen a városban

partnerségi egyeztetés

KÖZELEBB A  MEGVALÓSÍTÁSHOZ
Újraéledő Rákos-patak

Úgy tűnik, egy darabig még várni 
kell, hogy csobbanhassunk a kor-
mány által a 2014-es választásokkor 
beígért uszodában – legalábbis ez 
derül ki a létesítmény tervezésére és 
kivitelezésére kiírt közbeszerzési el-
járásból. 
A felhívás nemrég jelent meg, s 
február 16-ig lehet rá jelentkezni. 
Amennyiben eredményes lesz, a 
szerződés aláírását követően kezdőd-
het meg majd a munka, amire 470 
munkanap áll a kivitelező rendel-
kezésére. No, nem az egész beígért 
komplexum valósul meg ennyi idő 
alatt, csupán az első ütem. 
A tervezett  3 medencés verseny- és 
tanuszodát a kiírás szerint ugyanis    

két ütemben tervezik megvalósítani.
A most megjelent kiírás az I. ütem 
megvalósítására vonatkozik, amely-
nek keretében 2 medence (25x50 
méteres versenymedence és 6x10 
m-es tanmedence) valósulhat meg. 
Hogy mikor? Nos, ha – tételezzük 
fel – nagyon gyorsan, április 1-jén 
elkezdődik a tervezés, majd a kivi-
telezés, akkor is, a 470 munkanapot 
figyelembe véve, leghamarabb 2019 
február közepére készülhet el a fej-
lesztés I. üteme, így a 2018-as vá-
lasztások előtt beleférhet egy gyors 
alapkőletétel.
Ez azonban csak akkor igaz, ha a 
közbeszerzést senki sem támadja 
meg.     jb

uszoda részletekben 
jó esetben is csak 2019-ben
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Hozzátette: egyszer kiírta a Face-
bookra, hogy „Gödöllő jó hely”. Azt
kívánta, legyen ez szállóige, de első-
sorban igaz legyen min-
denki számára, aki itt él.
Arról is szólt, hogy a Mű-
vészetek Házába 1985-
től kulcsa volt, amikor
kérte, kapott egy termet
a gyakorlásra. A színpa-
don volt már főszereplő,
háttérzenész, színpadi
munkás – díjazott most
először. Ezután arról
szólt, hogy élete értelmét
az érzelmek és a kultúra
adják. A díjat a 2015-ben
elhunyt édesanyjának
ajánlotta. Ha ő itt lehet-
ne, még nálam is boldogabb lenne,
mondta végül.
– Itt születtem 1977-ben, óvodába

is ide jártam, vette át a szót Unger
Balázs. – Anyukám óvónő volt a vá-
rosban.Öcsémmel szadaiakvagyunk,
és ha valami programra vágytunk,
akkor általában ebbe a házba jöttünk.
Itt voltak nagyobb események. A ze-
nekar 2006-ban alakult, az évtized
fordulóján találkoztam Kovács Ba-
lázzsal, az intézmény igazgatójával,
aki megkérdezte, van-e olyan város,
amely támogatja a Cimbalibandet.
Ez után lettünk 2014-től Gödöllő ki-
emelt művészeti csoportja.
A zenekarvezető úgy vélte, a zsák

megtalálja foltját, vagyis, ahol szín-
vonalas kulturális élet zajlik, oda az
üzleti szereplők, a vállalkozások is
szívesebben költöznek.

Csányi István zenészi pályá-
ja során dolgozott a MAFILM-nél
rendezőasszisztens-gyakornokként,
majd a Madách Színházban 1989-
ig. Zenei tanulmányait 1982-ben a
MÁV zeneiskolájában kezdte szaxo-
fon szakon, majd 1985-től a Postás
Zeneiskolában folytatta. Itt lépett be
első zenekarába, a Bumm együttes-
be.
1989-ben a Zizi Labor tagja lett,

majd néhány évig külföldön ját-
szott. 1992-ben alakított egy saját
bossa-nova formációt, amellyel a
hazai klubokban léptek fel. 1994-
ben a Deák Bill Blues Band tagja
lett, ezután kezdődött session-ze-

nészi pályafutása.
Az elmúlt közel húsz évben szá-

mos neves éne-
kes és zenekar
produkciójában
vett részt, töb-
bek között Zo-
rán, az LGT,
Demjén Fe-
renc, az Irigy
Hónaljmirigy, a
Neoton, Zséda,
Hevesi Tamás,
az EDDA, az
Alapi Band, a
Jeff Porcaro
Emlékzenekar,
a Talamba Ütőegyüttes, Keresztes
Ildikó, Takács Nikolas, Wolf Kati,
Radics Gigi, és a TNT koncertjein
találkozhatott és találkozhat vele ma
is a közönség.
1990-től Sík Olgánál tanult éne-

kelni. 1999-ben a Liszt Ferenc Ze-
neakadémia Jazz-tanszakán szaxo-
fon előadóművész-tanári diplomát
szerzett. 13 éve a Gödöllői Frédéric
Chopin Zenei AMI szaxofon tanára.
A szaxofon mellett EWI-n, bil-

lentyűs- és ütőhangszereken is ját-
szik és vokálozik. 2016-tól Sax-

O-Funk néven megalapította saját
zenekarát. Mindemellett szervezője
és házigazdája a Királyi Váróban
zajló Jazz Estek programsorozatnak,
amelyen a műfaj legkiemelkedőbb
hazai előadóit hallhatja a közönség.

A Cimbaliband zenéjében a
kelet-európai életérzés keveredik
a népzenével, és a közönség által
kedvelt modern zenei stílusokkal.
A zenekar tagjainak jelentős népze-
nész múltja van. Zenéjükre jellemző,
hogy a dalok alapját a cimbalom al-
kotja, fűszerezve egy kis jazz-el, la-
tin zenével, balkáni ritmusokkal.
A zenekar állandó tagjai: Unger

Balázs – cimbalom, ének; (Akit a ze-
nei szaklapok gyakran a „cimbalom
Chuck Berryjeként” emlegetnek.)
Unger Gergő – gitár, koboz, ének;

Solymosi Máté – hegedű, kont-
ra; Tóth Gergely – nagybőgő,
basszusgitár, és Babos Lőrinc
– dobok, cajon, derbuka, konga,
kanna.

Rendszeres fellépői Danics Dóra
– ének (az X Faktor 2013 győzte-
se), Annus Réka – népdalénekes és
Agatics Krunoszláv – harmonika.
A Cimbaliband számtalan hazai

és nemzetközi fesztiválon képvisel-
te hazánkat nagy
sikerrel, a zene-
kar tevékenysé-
gét több rangos
díjjal ismerték
el. Többek kö-
zött 2008-ban a
Fringe Festival
Budapest szak-
mai fődíjasai,
2011-ben Dudás
Juli-díjat kaptak
a Galga menti
h agyományok
őrzéséért, 2013-

ban A Petőfi Rádió Év felfedezettjei,
2016-ban ők vehették át a Pest Me-
gye Népművészetéért díjat.
Pályafutásuk során tizenöt albu-

mot jelentettek meg.
A Cimbaliband 2014-től Gödöllő

város kiemelt művészeti csoportja,
számos városi rendezvény és koncert
résztvevője.

A díjátadást követő műsorban a
két kitüntetett közös produkcióval
lépett színpadra, majd a tiszteletükre
rendezett összeállításban Benedek
Krisztina, Tömpe Gábor, Vörös
Attila, a Talamba Ütőegyüttes, Var-
ga Lilla, és Lencsés Balázs és Csá-
nyi István tanítványai szerepeltek.

(l.t.)

ZenésZek kapták a Gödöllő kultúrájáért díjat

A művészet a közösségépítés eszköze

Dr. Gyuricza Csaba megbízott igazgató
vezeti a Nemzeti Agrárkutatási és Innováci-
ós Központot (NAIK). A NAIK tizenhárom
agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó
kutatóintézetet és további négy gazdasági
társaságot irányít. A kutatási tevékenysé-
gek lefedik a hazai mezőgazdasági szektor
minden jelentős területét, valamint a hozzá
kapcsolódó oktatási és szaktanácsadási szak-
tevékenységeket is. A NAIK székhelye Gö-
döllőn található.
A NAIK kötelékébe jelenleg a Mezőgaz-

dasági Biotechnológiai Kutatóintézet, a Sző-
lészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacso-
nyi és Kecskeméti Kutató Állomásaival, az
Állattenyésztési Takarmányozási és Húsipari
Kutatóintézet tartozik. Továbbá, Szarva-
son az Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló
Kutatási Osztály, illetve a Halászati Kuta-
tóintézet. A NAIK égisze alatt dolgozik ma
az Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, a
Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály
három telephelyével,a kalocsaival, a szege-
divel és kecskemétivel. Ezt a köteléket erősí-
ti az Agrárkörnyezet-tudományi Kutatóinté-
zet és a Gyümölcstermesztési Kutatóintézet

érdi, kecskeméti, ceglédi és fertődi, valamint
az Erdészeti Tudományos Intézet püspökla-
dányi, soproni, mátrafüredi, budapesti állo-
másaival, valamint további három arborétu-
mával: a sárvárival, a püspökladányival és a
kámonival. Végül a sort a Mezőgazdasági
Gépesítési Intézet zárja a négy gazdasági tár-
sasággal.

Magyarországon az agrárágazat-
hoz kapcsolódó kutatási egységek,
intézetek az elmúlt évtizedekben nem
tartoztak egy szervezetbe. Ma ezzel a
struktúrával a kutatási célok, felada-
tok kitűzése, megosztása átlátható. Az
eredmények, kutatási témák követhe-
tőek és gyorsan, ütemesen kapcsolható
egy-egy kutatási terület más, hasonló
témákon dolgozó területekkel, így in-
tegráltan képesek egy-egy problémára
fókuszálni.
A 2014-ben megalakított közpon-

ti, integrált agrárkutató hálózat célja,
hogy a magyar agrárgazdaság verseny-
képességét növelje és a fenntartható
fejlődését elősegítő gyakorlatorientált
kutatási-fejlesztést végezzen; inno-

vációs programokat dolgozzon ki és azt a
gyakorlati, magyar mezőgazdaság számára
azonnal elérhetővé tegye.
Jelenleg négy céggel együtt mintegy 1200

főt foglalkoztat a NAIK, amiből megköze-
lítően 800 fő a kutató vagy kutatást segítő
alkalmazott.

(Forrás: promenad.hu)

DR. GYURICZA CSABA A NAIK ÉLÉN HONVÉDSÉGI KAPCSOLAT

Január 19-én együttműködési megállapodást kötött a Magyar
Honvédség Helyőrségparancsnokság Gödöllő és Gödöllő város
önkormányzata. Az okmányt Pintér Attila alezredes, helyőr-
ségparancsnok, az MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancs-
nokság parancsnoka, dr. Gémesi György polgármester és dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző írta alá. Az megállapodás célja,
hogy továbbra is hatékony együttműködés legyen a honvédség
és az önkormányzat között (mint például katonai és önkormány-
zati ünnepek, rendezvények közös megszervezése és lebonyolí-
tása vagy éppen a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok
ellátása, stb.).

(ch)
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Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy társasházban van lakástulajdonom. A 
közös képviselő az egyik napirendi pont tár-
gyalásakor tájékoztatta a közgyűlést, hogy 
a közös költség befizetések a szükséges 
kiadások összegét minden évben jelentős 
mértékben meghaladják, ezért a ház gazdál-
kodása stabil. 

Ezt követően a tulajdonosokkal beszélget-
tünk erről és arra gondoltunk, hogy a befi-
zetett közös költség megtakarításból sze-
retnénk visszakapni az évek óta összegyűlt 
többlet legalább egy részét, mert sokunknak 
jól jönne ez a pénz a fűtési többletköltség 
rendezésére. 

A közös képviselő ennek ellenére nem akar 
visszafizetni a megtakarításból. Azt szeret-
ném megkérdezni, hogy jogunk van-e ezeket 
az összegeket visszakérni?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 

A társasházi úgynevezett közös költség ál-
talában tartalmazza a mind a ház üzemel-
tetési mind a felújítási célú kiadásait is. A 
tulajdonosok által befizetett közös költség a 
társasház a jövőbeni kiadásainak fedezeté-
re szolgáló pénzeszköze. A ház biztonságos 
gazdálkodásához általában szükség van 
arra is, hogy a közösség megfelelő mértékű 
tartalékkal rendelkezzen. A tartalék szüksé-
gessé válhat egy rendkívüli – a költségvetés-
ben nem tervezhető – váratlan kiadás telje-
sítéséhez, továbbá abban az esetben is, ha 
a társasház nem a tervezettek szerint szerzi 
meg a bevételeit, például a közös költségek 
befizetésével többen egy-két hónapos hátra-
lékba kerülnek.
A társasházakról szóló törvény szerint a 
társasház felújítási alapját csak a közös tu-
lajdonú épületrészek felújítására lehet fordí-
tani, ezért a közös költség felújítási alap ré-

szét elkülönítve kell nyilvántartani és kezelni. 
Ebből következően a felújítási alap részekből 
felhalmozott pénzeszközökből ilyen típusú 
visszafizetéseket sem lehet teljesíteni.
Amennyiben a közgyűlés észleli, hogy a 
meghatározott közös költség mértéke ma-
gasabb a ház üzemeltetési kiadásaihoz ké-
pest, akkor lehetősége van a közös költség 
mértékét határozatával csökkenteni.
Amennyiben a közgyűlés a fentiek ellenére a 
már megfizetett közös költségből történő, a 
tulajdonosok javára történő visszafizetésről 
akar dönteni, abban az esetben – tekintet-
tel arra, hogy ez a kiadás nem tartozik az 
üzemeltetési, a karbantartási és a felújítási 
kiadások körébe – a társasházi döntés csak 
valamennyi tulajdonostárs hozzájárulásával 
hozható meg. Ezen túlmenően a tulajdono-
soknak ezen bevételei után adó fizetési kö-
telezettségük is keletkezik.
Fentiek alapján a befizetett közös költség 
visszafizetése helyett célszerű, a közös költ-
séget csökkenteni a biztonságos működés-
hez elfogadható mértékűre.

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

vaczi.arpad@gmail.com

Szavatosság a társasházi lakás eladásakor

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

Több tízezren keresték fel a 
múlt héten csütörtöktől szom-
batig Kőbányán, a Hungexpón 
megrendezett Educatio nem-
zetközi felsőoktatási szakki-
állítást. A 18. alkalommal je-
lentkező és éppen 18 ország 
kiállítóit fogadó tudásmustrán 
a Szent István Egyetem mind a 
nyolc kara bemutatkozott. 

Az érdeklődők az egyetemi polgárok 
minden rétegével találkozhattak a 
három nap során. A rektor és helyet-
tesei, dékánok, professzorok és do-

censek, tanulmányi munkatársak és 
egyetemi hallgatók állták a látogatók 
kérdéseit. Játék és kávé is vonzotta 
a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, 
akik az egyetem tízedik alkalommal 
megjelent felvételi magazinjából is 
tájékozódhattak a széles szakkíná-
latról. 
Az idei általános felsőoktatási felvé-
teli eljárás során február 17-ig lehet 
jelentkezni a szeptemberben induló 
alap-, osztatlan mester- és mester-
képzésekre, valamint felsőoktatási 
szakképzésekre. A felvételizők leg-
feljebb hat helyet (ebből hármat díj-

mentesen) jelölhetnek meg az elekt-
ronikus felvételi rendszerben. 
Aki az egyetem miliőjével is meg 
szeretne ismerkedni a jelentkezésről 
szóló döntés előtt, annak érdemes a 
hátra lévő nyílt napokra – a Gépész- 
mérnöki Karon  január 26-án, a Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Ka-
ron valamint a Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Karon február 
3-án – is ellátogatnia.    lt

2017. február 3-5. 
(péntek vacsorától 
vasárnap ebédig)

Vezeti: Böjte Csaba testvér

Jelentkezés: 
info@matersalvatoris.hu 

Tel.: 06-28/420-176

KözelediK a jelentKezés határideje

Felsőoktatási szakkiállítás Kőbányán

Csak január végéig kell várniuk a 
magyar nóta kedvelőknek, hogy 
felcsendüljenek a műfaj gyöngysze-
mei a Művészetek Háza színpadán. 
A Gödöllői Kulturális és Szociális 
Közhasznú Egyesület és Gödöllő 
Város Roma Önkormányzata szerve-
zésében január 29-én, vasárnap, 17 
órai kezdettek kerül sor az első idei 
nótaestre.

Ez alkalommal Újvári Marika, Je-
nei Gábor, Simon Zsóka és Bokor 
János, valamint Gödöllő Város Népi 
Zenekara tolmácsolásában csendül-
nek fel a népszerű dallamok. 
Belépőjegyek 1500 forintos áron 
vásárolhatók a Művészetek Háza 
jegyirodájában, valamint az aláb-
bi elérhetőségeken: Balogh Gyula: 
Gödöllő, Bercsényi Miklós u. 39. 
(+36/28/529-180, +36/70/235-1273)

Csendül a nóta

LELKIGYAKORLAT MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Szeretettel hívunk mindenkit DR. 
STELLA LEONTIN máriabesnyői ka-
nonok–plébános atya előadására a 
Máriabesnyői Szent Ferenc Közös-
ségi Házba (volt Damjanich Iskola) 
Cím: 
2100 Gödöllő, Szabadság út 255.

AZ ELŐADÁS CÍME: 
Az egyházi év gazdagsága
IDŐPONT: 
2017., február 1., szerda, 19 óra.                                 A belépés díjtalan!

DR. STELLA LEONTIN 
MÁRIABESNYŐI KANONOK–PLÉBÁNOS ATYA ELŐADÁSA
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Hosszú idő után új könyvvel 
jelentkezett Veronica Roth, 
a New York Times bestseller 
írónője; a mű egyben egy új 
sorozat első része is. Korábbi 
négyrészes könyvének, a Be-
avatottnak annak idején nagy 
sikere volt, ám a belőle ké-
szült film végül nem úgy sült 
el, ahogy kellett volna. Ezzel 
persze nagy baj nincs, mivel a 
könyvek általában mérföldkö-
vekkel jobbak, mint a belőlük 
készült filmadaptációk (kivé-
lelek persze vannak...).

Most viszont minden rajongó léleg-
zetvisszafojtva várta, vajon mit hoz 
majd az Árnyak és jelek sorozat 
első kötete. A válasz: jó lenne már a 
másodikat is olvasni, mert... mert a 
történet érdekes, a karakterek tökéle-
tesen kidolgozottak, ahogy a helyszí-
nek, világok leírása is egyedülálló. 

Apropó: sci-fi és mondjuk fantasy a 
játék neve. Innen a műfaj rajongói 
tovább olvasnak, a többieknek meg 
marad egy új szakácskönyv vagy 
éppen egy Jo Nesbo regény. Érde-
kes, hogy utóbbi szerző általában a 
fagyos Skandináviában festi vörösre 
vérrel a havat. Nos, hölgyeményünk 

új regénye részben egy fagyott boly-
gón játszódik, de Nesbo-vel ellentét-
ben itt nem a vér játssza a főszerepet, 
hanem a hatalomvágy, a jó és a rossz 
oldal küzdelme; a könyv minden ol-
dala tele van feszültséggel, mondhat-
ni árammal.
A sztori nagy vonalakban a követ-
kező: egy rejtélyes áram által átjárt 
galaxisban mindenki különleges 
adománnyal születik. Cyra, a shotet 
nép fölött uralkodó kegyetlen zsar-
nok húga, akit áramadománya fájda-
lommal és hatalommal ruház fel. A 
bátyja, Ryzek, a képességeit kihasz-
nálva az ellenségei kínzására kény-
szeríti a lányt, ám Cyra nem csupán 

fegyver a testvére ke-
zében: szívós, fürge és 
eszesebb, mint ahogy 
azt a zsarnok sejtené. 

Egyébként a shotet harcosoknak van 
egy furcsa szokásuk. Ha megölnek 
valakit, akkor késsel egy jelet (ez 
az ún. gyilokjel) vágnak a karjukba, 
ezzel mutatva, hogy milyen kiváló 
katonák is ők. – Egyébként a könyv 
eredeti címe körülbelül úgy hangzik, 
hogy „vésd be a jelet”, ami az előbbi 
„tetoválós játékra” utal.
A másik oldal: Akos egy földmű-
ves és egy orákulum nagylelkű fia 
Thuvhe fagyott bolygójáról, akinek 
hűsége a családja iránt nem ismer 
határokat, és akit különleges árama-
dománya védelmez. Miután Akost 
és fivérét ellenséges shotet katonák 
ejtik foglyul, kétségbeesetten küzd 
azért, hogy a testvérét kimenekítse 
– kerüljön bármibe. Akos Cyra vilá-
gába kerül, és az országaik és család-
jaik közti viszály leküzdhetetlennek 
tűnik. Vajon segítenek-e egymásnak 
túlélni, vagy elpusztítják egymást? 
Az Árnyak és jelek Veronica Roth 
lenyűgöző története a barátság – és 
szerelem – erejéről egy váratlan ado-
mányokkal teli galaxisban. Többet 
sajnos nem árulhatunk el a fordula-
tokban bővelkedő cselekményről. 
A könyv minden, a műfaj iránt el-
kötelezett olvasó számára alapmű. 
Irány a könyvesbolt!
(Veronica Roth: Árnyak és jelek)  hc 

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Ryzek korbácsa és a többiek

Egy nem mindennapi történet ele-
venedik meg Művészetek Háza 
színpadán február 2-án, amikor is 
Csoda és Kósza kalandjait követ-
heti majd nyomon a közönség. Az 
Örkény István Színház művésze-
inek előadásában két ló izgalmas 
kalandjait követhetik majd nyo-
mon, akik nem máshol élnek, mint 
egy gödöllői tanyán. 

A fiatalon elhunyt Czigány Zoltán 
meséje először könyv alakban ara-
tott nagy sikert, ebből készített izgal-
mas hangjátékot az előadást rendező 
Mácsai Pál. 
A közönség tehát nem egy hagyo-
mányos előadást láthat, itt a művé-
szek a hangjukkal valósítják meg 
az összes cselekmény, s nem csu-
pán a párbeszédeket, hanem az eső 
kopogását, a szél susogását vagy 
épp az ajtó nyikorgását. Épp úgy, 
mint amikor a gyermekek játszanak                                                                                              

vagy amikor elalvás előtt anya vagy 
apa még mesél egy utolsót.
S, hogy ki is valójában Csoda és 
Kósza? Első ránézésre közönséges 
lovak, Sajó bácsi és Gyöngyi néni 
lovai. De csak első ránézésre. Mert 
egy hétköznapi ló nem szokott piz-
zát sütni a miniszternek, vagy a 
Marsra utazni! 

Czigány Zoltán meséje a két ló, a 
csacska Kósza és a megfontoltabb 
Csoda figurájában azt az örök párost 
teremti újra, mint amit a mostani 

szülők számára Lolka és Bolka, a 
nagyszülőknek pedig Stan és Pan je-
lenthetett. A történet szereplőit pedig 
olyan kiváló művészek személyesí-
tik meg, mint  Debreczeny Csaba, 
Ficza István, Gálffi László, Kere-
kes Viktória, Máthé Zsolt, Vajda 
Milán, Pogány Judit és Znamenák 
István.                                             kj

gödöllői történet A MUZA sZínpAdán

CsodA és kósZA

Bartis Elemér, Bíró Zsuzsan-
na, Csillag Imola, Csillag István, 
Fazakas Barna, Fazakas János 
László, Kovács Imre, Szentes Zá-
gon és Vorzsák Gyula a közös hul-
lámhossz, közös értékrend mentén 
dolgoznak együtt, s bár különböző 
a stílusuk, festési módjuk, anyag-
használatuk, mégis van mindig egy 
metszéspont, ahol az általuk megraj-

zolt perspektívák egy csomópontba 
akkumulálódnak. Jelen tárlatban fő 
vonulatként a kék szín, a 80x80-as 
felületek a közös halmaz. 
„A kéknek súlya van, de egyszerre lé-
gies is, értelmez, differens megoldá-

sok ütköznek, 
és szelídülnek 
meg a általa, 
Bartis elemző, 
érzékeny grafi-
káin, Bíró tob-
zódóan orga-
nikus virágain, 
Imola érzékeny 
tűnemez tájain, 
Csillag István 
összegző, lét-
vonalain, Barna szürreális, átírt tá-
jain, Fazakas János önképein, Imre 
átírt falusi létélményein, Zágon já-
tékos, emberi tulajdonságú lényein, 
Gyula lényegre törő színelméleti fes-

tészetén„ – hangzott el a megnyitón 
Sz. Jánossy Erzsébet beszédében. 
A kiállítást mindkét helyszínen feb-
ruár 14-ig tekinthetik meg az érdek-
lődők.    bj

A kék kilenC árnyAlAtA
A csíkszeredai TAG-alkotócsoport munkáiból nyílt kiállítás a 
Művészetek Házában  és a Levendula Galériában január 23-án. 
A két helyszínes tárlat kilenc fiatal művész együtt gondolkodá-
sának, együtt alkotásának esszenciája. 
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2017 – A REFORMÁCIÓ ÉVE

Hipp-Hopp, farsang

Nem esik messze az alma a fájától – tartja a mondás. Nos, a Kávé-
házi Esték idei első előadásának vendégei erre kiváló példák. Hu-
szárik Kata, a népszerű fiatal színésznő
Nagy Anna színművész és Huszárik Zoltán
filmrendező lánya és Remsey Dávid kép-
zőművész, a Gödöllő művészeti életében
több mint egy évszázada meghatározó
képzőművész család negyedik generációja
vallanak arról, miért is döntöttek úgy, hogy
szüleik nyomdokaiba lépnek.
Az est folyamán szó esik arról is, hogyan

fogadta a család a pályaválasztást, vala-
mint,
hogy
a szakmán belül előnyt, vagy
hátrányt jelentett-e a név, ame-
lyet viselnek. Kiderül az is, ho-
gyan viszonyulnak a gondolat-
hoz, hogy, esetleg, gyermekük
is azt a hivatást válassza majd,
amit ők.

(ny.f.)

Január 6-án a Reformáció Emlékbi-
zottság által rendezett állami meg-
nyitó ünnepséggel hivatalosan is
megkezdődött a reformáció 500.
évfordulója előtt tisztelgő emlékév.
Luther Márton 500 esztendővel ez-
előtt jelentette meg tételeit, s erre
emlékeznek az év folyamán az evan-
gélikus, a református és a katolikus
keresztények. A református egyház
országos rendezvényei mellett a he-
lyi gyülekezetek is szerveznek meg-
emlékezéseket vagy programokat az
emlékév kapcsán.
A Gödöllői Református Egyház-

község is bekapcsolódik az országos
rendezvényekbe és helyi szinten is
tart megemlékezést illetve különbö-
ző programokat.
Balogh Tamás

lelkész, a Gödöllői
Református Egy-
házközség vezetője
lapunk megkeresé-
sére elmondta, a
programok nagy
része még szerve-
zés alatt áll, ezekről
a www.refgodollo.
org honlapon, vala-
mint az utcai hirde-
tőtáblán és a temp-
lomi hirdetésekben
szerezhetnek tudo-
mást a hívek és az
érdeklődők.
A tervezett tema-

tikus események két
csoportra oszthatók,
ünnepi események-
re és a reformáció
teológiáját, társa-
dalmi hatását, aktu-
alitását mélyebben
feldolgozó soroza-
tokra. Ez utóbbira példa a gyülekezet
egyik olyan programsorozata, amit
minden szerdán 18 órakor tartanak a
gyülekezeti terem-
ben. Ezen az első
félévben Kálvinról
lesz szó. A második
félévben az akkora
megjelenő II. Helvét
Hitvallás 450 éves
jubileumi új fordí-
tású kiadását fogják
együtt átolvasni,
közösen értelmezni,
párbeszédet kezdve
a 450 éves hitvallás-
sal, megkeresve ak-
tualitásait és üzene-
teit, megismerve az
eredeti kontextust is.
A reformáció té-

makörét dolgozzák
majd fel a nyári gyülekezeti táborban
is különböző foglalkozások, kereté-
ben. Szó lesz többek között arról,
hogy mi lehet a hit alapja, forrása?
Mi a hitben az ész, az érzés és a tett
szerepe? Milyen novumot hozott a
reformáció a kultúrában, művészet-
ben és tudományban? Kik a leghíre-
sebb reformátusok?
Kiemelést érdemel az egyházme-

gyei közös reformációval foglalko-
zó nap, amire szeptember 2-án kerül
majd sor, az Északpesti Egyházme-
gye főszervezésével, de a programok

összeállításában és lebonyolításában
a gödöllői gyülekezet és líceum is
részt vesz.
Szintén az egyházmegye szervez

egy reformációs tanulmányi kirán-
dulást Genfbe és
környékére. A
földrajzi közelség,
az együtt utazás
és közös áhítatok,
programok is a
félévzeredes múlt
minél mélyebb
m e g i sm e r é s é t
szolgálják.
Az ünnepi ese-

mények sorából
Balogh Tamás

kiemelte dr. Lábadi Károly terve-
zett könyvbemutatóját. A Gödöllői
Református Egyházközség történe-

tét feldolgo-
zó kiadvány
kiadásában a
gyülekezet is
részt vállal.
Mint mondta,
ez a tudomá-
nyos munka,
érdekes lehet
minden gö-
döllőinek, hi-
szen kisváros
lévén, szinte
mindenki is-

mer mindenkit és történeteik is ösz-
szefonódnak, egyéni és közösségi
szinten is.
Szintén érdekesnek ígérkezik dr.

Balogh Judit történész előadása,

akinek az egyik fő kutatási
területe épp a magyar refor-
máció.
A rendezvények kiemelt

eseményére a reformáció
napján október 31-én kerül
sor, amikor is az evangé-
likus gyülekezettel közös
ünnepi istentiszteletet tar-
tanak.
Balogh Tamás úgy fo-

galmazott: „A programok
lehetőséget adnak a nem
reformátusoknak arra, hogy
megismerjék hitünket, éle-
tünket, és a gyülekezetnek
pedig ad egy öntisztulási,
önértelmezési lehetőséget

azzal, hogy felhívja figyelmünket
arra, ahonnan és amiért elindultunk,
ezzel is tükröt tartva elénk, hogy

meglássuk, mennyit
és merre haladtunk az
elmúlt 500 évben. Ez
azért fontos mert nem a
magunk dicsőségét ha-
nem embertársaink ja-
vát és Isten dicsőségét
szeretnénk szolgálni.”

(bd)

A farsang vízkereszt napján, január
6-án kezdődött – de hogy meddig tart,
az a Hold járásától függ – s idén február
28-ával ér véget. Ez a vidámság, a mu-
latságok, időszaka. Régen ez volt a me-
nyegzők hagyományos szezonja – ham-
vazószerdától húsvét elmúltáig nem
volt erre lehetőség. Ilyenkor számtalan
mulatságot, vidám összejöveteleket tar-
tottak, hiszen a farsang ma is a bálok,
karneválok időszaka. Gödöllőn is egyre
több bált rendeznek ilyenkor.
Elnevezése német eredetű. Az utolsó

farsangi nap, húshagyókedd német neve
Fastnacht (böjtelőéj). Az osztrák nyelv-
járásban Vaschanckként („fasank”-nak
ejtve) használták – a magyarok innen
vették át kezdetben „fassang”, majd
később a ma is használatos „farsang”
formájában.
Az első farsangról szóló írások ba-

jor–osztrák földről maradtak fenn 1283-
ból. Hazánkban az ünnep kialakulása a
középkorra tehető.Már a XV. századból
maradtak fenn feljegyzések alakosko-
dásról a királyi udvarból, és a kis fal-
vakból is. Azt is tudjuk, hogy Mátyás
király uralkodása idején a királyné itá-
liai rokonsága küldött művészien elké-

szített álarcokat ajándékba, amik elen-
gedhetetlen kellékei az a farsang egyik
jellegzetességének, az alakoskodásnak.
Ez a szokás nem csak a felhőtlenebb
szórakozást teszi lehetővé, a riasztó
maszkok ugyanis, a rossz, a gonosz és a
tél elűzését szolgálták. Úgy tartották, az
álarc védelmet nyújt a gonosz erőkkel
szemben is, mert elrejti viselője egyé-
niségét, és így felismerhetetlenné teszi.
A maszkokat álcának, lárvának,

alaknak is nevezték. A lárva elnevezés
is arra utal, hogy az álarcot öltő belső
átalakuláson megy keresztül, az alakos-
kodó mágikus, rituális céllal új alakot
öltve átlényegül. Az állatmaskarák ré-
gen tehát a tudatosítandó belső, mély,
állati ösztönöket is megjelenítették,
de elérhetővé is tették az ösztönökben
spontán megnyilvánuló tudást. A legy-
gyakoribb állatmaszkok a medvét, a
bikát, a gólyát, a lovat, a kecskét, oly-
kor a szarvast, a darut utánozták. Az
alakoskodókat sok helyen dőréknek is
nevezték.
A legismertebb hazai alakoskodás

a mohácsi busójárás, de a különböző
maskarás felvonulásokat egyre több te-
lepülésen elevenítik fel. (k.j.)

Kálvin János

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

Kutyások és nem kutyások között 
rendkívül sok konfliktus forrása 
az ebek közterületen való jelenlé-
te. Sosem szabad megfeledkezni 
arról, hogy bármilyen probléma 
esetén az állat tulajdonosa a fele-
lős! A szabályok betartása tehát 
– a nem állattartókkal való békés 
együttélés mellett – egyaránt a 
kutya és a gazdi érdekeit szolgál-
ják.

Ebet közterületen póráz nélkül sé-
táltatni, vagy közterületen szaba-
don engedni tilos. Ez alól csak az 
ebek futtatásra kijelölt területek 
(kutyafuttatók) valamint a külterü-
let kivétel, de itt is biztosítani kell 
a  felügyeletet, s gondoskodni kell 
arról, hogy embert vagy más állatot 
ne veszélyeztessen.
Gödöllőn kutyafuttató az Alsópark-
ban, a Patak téren és a Kör utcánál 
találhatók. 
Közterületen ebet csak olyan sze-
mély vezethet, aki annak irányítá-
sára, kezelésére és féken tartására 
képes. Harapós vagy támadó ter-
mészetű (agresszív magatartású) 
ebet a város közterületein szájko-
sárral ellátva, rövid pórázon kell 
vezetni. 
Tilos ebet – a segítő kutya kivéte-
lével – játszótérre, valamint a Főtér 
területére beengedni, illetve bevin-
ni. A segítő kutyát minden esetben 
jól látható módon el kell látni az 
erre szolgáló jelöléssel!
Szintén tilos ebet a Mária-kert 
zöldfelületeire engedni. 
Az eb közterületi sétáltatásával 
kapcsolatos szabályok betartását 

helyszínen a közterület felügyelet 
ellenőrzi, jogsértés esetén, kutyá-
val való veszélyeztetés miatt 5000-
től 50.000 forintig terjedő bírságot 
szabhatnak ki. Ugyanez vonatko-
zik arra az esetre, ha a kutyát pó-
ráz nélkül sétáltatják. A közterületi 
sétáltatás szabályait megszegő sze-
méllyel szemben a helyi önkor-

mányzati rendelet alapján a jegyző 
közösségi együttélés alapvető sza-
bályai betartásának elmulasztása 
miatt eljárást folytathat le bejelen-
tés alapján, aki figyelmeztethet, 
határozatban kötelezhet, vagy akár 
200.000 forintig terjedő közigazga-
tási bírságot szabhat ki. 
Az eljárás lefolytatásához feltétle-
nül szükséges az ebért felelős sze-
mélynek (tulajdonosának, tartójá-
nak) az azonosításához szükséges 
megjelölése. 
Természetvédelmi területen vagy 
vadászterületen eb – vadászat al-

kalmával a vadászkutya kivételével 
– felügyelet mellett sem engedhető 
szabadon! Ennek megszegése ese-
tén a természetvédelmi őr, mezőőr, 
a halászati őr, vagy az erdészeti 
hatóság arra felhatalmazott ügyin-
tézője is eljárhat.
Közterületen található háziasított 
állatok gazdátlan egyedeinek (kó-

borállatok, kóborkutyák) befogá-
sa és az azokhoz kapcsolódó ál-
lat-egészségügyi teendők, valamint 
a közúton talált állathullák elhelye-
zése a gyepmester feladata. A gyep-
mestert nem csak a polgármesteri 
hivatal kérheti fel intézkedésre, te-
lefonon közvetlenül (06/30-30-33-
041) bárki számára elérhető. 
A jogszabály az ebek közterületen 
tartózkodása esetén megkülönböz-
teti a felügyelettel, és a felügyelet 
nélküli tartózkodást, illetve a kó-
borlást. Ez utóbbi esetekkel más 
alkalommal foglalkozunk. 

Állati jogok (II. rész): Kutyák a közterületeken

Az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi 
Szakosztálya 2017-ben a mocsári 
békát választotta az év kétéltűjé-
nek, mert egyfelől csodálatos lát-
ványt nyújtanak a kék nászruhás 
hímek, másrészt pedig aggasztó 
tény a csökkenő állományuk.

A mocsári béka a valódibéka-félék 
családjába tartozik, ezen belül a bar-
na- vagy bajszosbékák csoportjába. 
A többi barnabékától sok esetben 
nehéz, szinte lehetetlen megkülön-
böztetni. Nem így a nászidőszakban, 
mely során a hímek égszínkékre szí-
neződnek, ahogy az díjnyertes termé-
szetfotókról sokaknak ismerős lehet, 
miközben magát a jelenséget élőben 
annál kevesebben figyelhették meg.

Élőhelye, életmódja
A nedves, de nem túlzottan maga-
san fekvő élőhelyekhez, például: az 
alföldi Turjánvidék, Szatmár-Bereg 
lápjai, a Kis-Balaton vagy a Tisza és 
a Dráva ártéri erdőségeihez kötődik. 
Kifejlett korában a szárazföldön tar-
tózkodik. Főleg éjszaka és esős idő-
ben, vagy a hajnali harmattól nedves 
növényzetben vadászik. Gerinctelen 
állatokkal táplálkozik.

Szaporodása
Kora tavasszal, többnyire márciusban 
szaporodik. „Robbanásszerű” sza-
porodás jellemző rá, vagyis a nász- 
időszak rövid ideje alatt nagy párzási 

gyülekezeteket alkot. Előbb a hímek 
jelennek meg a sekély állóvizekben 
és gyorsan magukra öltik kék nász-
ruhájukat, a nőstények néhány nap-

pal később követik őket. Hangjuk 
viszonylag halk, rövid tülkölésük 
vége a borospalackból kihúzott dugó 
hangjához hasonlóan pukkan, de a 
sok hím együttesen nagy zajt tud 
csapni. 

Rövid idejű pompa
A mocsári békák hímjei csupán né-
hány napra öltenek kék nászruhát. 
A kék szín kiterjedése és intenzitása 
egyedenként változó, de valószínűleg 
nem a hímek rátermettségét jelzi. A 

feltűnő külső inkább 
arra szolgálhat, hogy 
a hímek messziről 
felismerjék egymást 
a sűrű szaporodási 
gyülekezetekben, és 
ne egymással próbál-
janak párba állni. Az 
élőhelyükről kiemelt 
hímek órák leforgása 
alatt visszabarnulnak.

Veszélyeztető ténye-
zők

A mocsári békának zavartalan, ter-
mészetes állapotú élőhelyre van 
szüksége. Sikeres szaporodása a 
tavaszi vízviszonyokon múlik. Az 
utóbbi évek aszályos tavaszai miatt 
egyedszáma lecsökkent.       mme.hu

2017 év kétéltűje – a mocsári béka

Több madárbarát is különös je-
lenségről számolt be az elmúlt 
hetekben a Magyar Madártani 
Egyesületnek. Megfigyeléseik 
szerint a régi, bejáratott etető-
kön megcsappant a madarak 
száma, az újonnan telepítet-
tek pedig néha panganak az 
ürességtől.

A jelenségnél csak annak magyará-
zata lehet furcsább – az ok ugyanis 
az enyhe télre vezethető vissza! Pon-
tosabban arra, hogy 
immáron negyedik éve 
ősziesen enyhe hőmér-
séklettel és hómentesen 
indult a tél Európa és 
Ázsia hatalmas északi 
és középső térségeiben. 
Az évszakhoz képest 
szokatlanul barátságos 
időjárási viszonyok kö-
zepette a messzi észak 
madarai sokkal kisebb 
számban indulhattak 
meg délre, így a Kárpát-medencébe. 
Ráadásul a nálunk telelő madarak 
bőven találnak táplálékot a mezők, 
szántók hómentes területeiben, ezért 
kisebb számban vagy egyáltalán nem 
is húzódtak be a lakott területekre, és 
az itt működő etetőkre.
Ebbe az eleve alacsonyabb madárlét-
számú környezetbe érkezett meg 
január elején az évek óta nem lá-
tott keménységű és tartós fagyo-
kat hozó sarkvidéki hidegfront. A 
madarak az ilyen markáns mete-
orológiai eseményeket képesek 
napokkal előbb érzékelni. Ez a 
képesség azért fontos számukra, 
mert így lehetőségük, idejük van 
időben délebbre húzódni a túlélé-
si esélyeiket jelentősen csökken-
tő időjárási körülmények elől. 
Így a potenciális etetőlátogató 
madarak idén eleve jelentősen 
alacsonyabb hazai létszáma a 

front elől délebbre húzódva az ete-
tők helyenkénti elnéptelenedéséhez 
vezetett. A madarak létszámcsökke-
nése  - érthető módon - a vizes élőhe-
lyeken még markánsabban jelentke-
zett. Hiszen a folyók, tavak madarai 
az alapvető fontosságú életterüket 
veszítették el a táplálkozó-, pihenő- 
és éjszakázóhelyet egyaránt biztosító 
vizek befagyásával.
A madáretetők alacsony madárfor-
galmának hátterében tehát nem a 
kérdésekben alkalmilag felmerülő 

madárinfluenza vagy éppen a raga-
dozómadarak állnak, hanem a klí-
maváltozás kapcsán egyre gyakrab-
ban tapasztalható, szokatlanul enyhe 
és hómentes télkezdet, majd az ezt 
megváltoztató „szibériai hideg” be-
törése.        mme.hu

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Január 28-án és 29-én, 
szombaton és vasárnap, 

9-11 óráig: 

dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád út 32.

 Tel.: 06/30-535-55-23

A kemény fagyok ellenére miért 
kevesebb a madár az etetőkön?!
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Egykori gödöllői atléták sike-
resen váltottak és immáron 
kerékpáron érnek el kiváló si-

kereket a KTM Teszt Team csa-
patában. Az ILB Factory Cro-
ssArena cyclocross Magyar 
bajnokságon a gödöllőiek egy 
ezüst és két bronzéremnek 
örülhettek.

Minden év január elején kerül meg-
rendezésre hazánkban a Cyclocross 
bajnokság, amelyen ezúttal hét kor-
osztályban avattak bajnokot. Több 
szempontból marad emlékezetes ez 
a verseny az indulók, segítők és a 
nézők számára is. A verseny hely-
színéül az egykori Nagyvásártelep 
elhagyatott csarnoka és közvetlen 

környezete szolgált, ahol a szervezők 
igen technikás, gyors, homok dom-
bokkal tarkított pályát jelöltek ki. Az 

esetenként -10 fok körüli hő-
mérséklet nem szegte kedvét 
a közel 170 versenyzőnek, 
akik a kijelölt extrém pályán 
körönként 2,5 kilométert tel-
jesítve versengtek a legjobb 
helyezésekért.
Az idei ob-n három volt gö-
döllői atlétával is találkoz-
hattunk az indulók között, a 
különböző kategóriákban. A 

gödöllői KTM Teszt Team kerékpá-
ros csapatának tagjai: Szekeres Vik-
tória, Szekeres Zsolt és Medgyes 
Gábor mindhárman a Gödöllői EAC 
atlétái voltak korábban. Medgyes 
Gábor többszörös korosztályos baj-
nok a kerékpár sport több szaká-
gában és címvédőként érkezett a 
bajnokságra, de sajnos ezúttal nem 
állhatott a dobogó legfelső fokára, 
több tényező hátráltatta a futam so-
rán, de így is harmadik lett az igen 
erős Master 2-es Férfi kategória.
Szekeres Zsolt, akinek fő sportága 
az Enduro- és Moto-cross, ahol az 
ország legjobb I. osztályú versenyzői 

közé tartozik, kiegészítő sportágként 
űzi a kerékpározást, azt is csak idő-
szakosan. A férfi hobby kategóriába 
nevezve, igen egyenletes köridőkkel 
a második helyen haladt át a célvo-
nalon.
A csapat hölgy tagja, Szekeres Vik-
tória (a felső kép jobb szélén), aki 
szintén első osztályú enduro-krossz 
versenyző, és egyre komolyabban 
kezd foglalkozni a kerékpárspottal 
is, a legrangosabb női kategóriában, 
az elit mezőnyben állt rajthoz. Szinte 
végig nagy csatában több ellenfelé-
vel, az előkelő harmadik helyen si-
került végezzen.                -ll-

KeréKpársport – ILB Factory-crossarena cycLocross Magyar BajnoKság

Nyeregben vitézkedő egykori atléták

Az elmúlt hétvégén rendezték meg 
a junior korcsoportos magyar baj-
nokságot, ahol férfi kard fegyver-
nemben két gödöllői érem is szüle-
tett. Morvai Ákos egyéniben nyert, 
míg a GEAC csapata harmadik lett.

A gödöllői Török Ignác Gimnázium 
tanulója, a GEAC vívó szakosztá-
lyának versenyzője, Morvai Ákos 
(a felső képen edzőjével: Navarrete 
Józseffel) remek napot fogott ki az 
egyéni kard fegyvernem versenyén, 
ugyanis a 47 fős mezőnyben nem 
talált legyőzőre, ezzel aranyérmes és 
magyar bajnok lett a juniorok mező-
nyében. 
A fiatal kardvívó a csapatversenyen 
is kitett magáért Morvai Ákos, aki 
a Holló Áronnal, Markolt Dániel-

lel és Bódy Kolossal alkotott csapat 
tagjaként is felállhatott a dobogóra. 
A GEAC csapata 11 nevező csapat 
közül az UTE és a BVSC mögött 
az előkelő harmadik helyen végzett 
a 2017-es junior csapatbajnokságon 
kard fegyvernemben.                     -tt-

VíVás – junIor Magyar BajnoKság

Morvai Ákos magyar bajnok egyéniben

A Gödöllői Judo Klub tanítvá-
nyai Budapesten vettek részt 
egy Regionális Judo verse-
nyen, ahonnan négy éremmel 
térhettek haza az ifjú verseny-
zők.

Szádvári Zoltán tanítványai a bu-
dapesti Regionális versenyen nagyot 
küzdve érték el kiváló sikereiket. A 
gödöllői judósok közül Makádi Li-

liána és Makádi Lizett egészen a 
döntőig menetelt korcsoportjában, 
ahol azonban alulmaradtak, ennek 
ellenére szépen csillogott az ezüsté-
rem a nyakukban. Samu Barbara 
és Krakóczki Máté remekbe sza-
bott küzdelmek árán szerezte meg 
a bronzérmet, míg az érmeken kívül 
ketten, Pocsai Levente és Dubis Bo-
tond értek el ötödik helyezést.

-li-

Küzdősport – BudapestI regIonáLIs judo Verseny

Négyen a dobogón

Nem várt pofonba futott 
bele a Penta Gödöllői RC 
felnőtt női csapata, akik az 
alapszakaszban két mérkő-
zést is játszottak az elmúlt 
héten. A Budaörsöt 3:1-re 
verték a mieink, viszont a 
Kaposvár 3:2-re nyerni tu-
dott Gödöllőn.

Tanulságos hétvégén vannak túl 
a Penta Gödöllői RC játékosai, 
ugyanis ismételten bebizonyo-
sodott, hogy nincs olyan, hogy 
papírforma eredmény. Borko-
vits Zoltán tanítványai két olyan 
párharc elé néztek, amit papíron 
magabiztosan kellett volna nyer-
ni. A Budaörs elleni Pest megyei 
belharc nem is okozott problémát, 
bár az elveszített szett rontott egy 
kicsit a mérkőzés összképén.
A Kaposvár elleni, szintén köny-
nyed gödöllői sikert ígérő párharc 
aztán meghozta a forduló legna-
gyobb meglepetését. A vendég 
Somogy megyei alakulat már az 
első szettben meglepte a mieinket, 
miután megnyerte ezt a játékot, 
de a folytatásban úgy tűnt, hogy 

ez csak kezdeti fellángolás lesz, 
ugyanis a Gödöllő a következő 
két szettet megnyerve fordított az 
álláson. A folytatásban aztán lefa-
gyott az Egyetemi csarnok, miu-
tán előbb egyenlített a Kaposvár, 
majd a mindent eldöntő ötödik 
szettet is megnyerték a látogatók, 
ezzel 3:2-es vereséget mértek a 
Penta Gödöllői RC-re. 
A nem várt pontvesztés miatt még 
nem jelenthető ki, hogy a hátralé-
vő fordulóktól függetlenül bizto-
san a hetedik helyen végez majd a 
Gödöllő, akik jelenleg 17 ponttal a 
7. helyen állnak a bajnokság alap-
szakaszában.
NB I. alapszakasz, 12. forduló
Penta-Gödöllői RC – Budaörsi 
DSE 3:1 (-25, 8, 16, 16)
NB I. alapszakasz, 13. forduló
Penta-Gödöllői RC – 1.MCM-Di-
amant Kaposvári Egyetem 2:3 
(-20, 17, 21, -18, -16)                  -il-

röpLaBda – neM Várt poFon

Kapusvári lecke hazai pályán

Heti programajánló
Női NB I. alapszakasz, 14. forduló

Január 28., 18 óra
Penta Gödöllői RC – TFSE

(SZIE sportcsarnok)

Nem történt meglepetés a fut-
sal NB II Keleti-csoportjában, 
miután a Kazincbarcika maga-
biztosan, 7-2-re verte a sereg-
hajtó FISE-SZIE csapatát a 16. 
fordulóban.

A gödöllői alakulat és a vendég Ka-
zincbarcikai Ördögök között a fordu-
ló előtt mindössze egy helyezés volt 
a különbség, azaz míg a házigazdák 
a 10., utolsó helyről várták a párhar-
cot, addig a látogatók a kilencedik 

pozíciót foglalták el a meccs előtt. A 
kép azonban csalóka, ugyanis az Ör-
dögök 16 ponttal gyűjtöttek a lefújá-
sig többet, ami a 40 percet követően 
már 19-re változott, miután 7-2-re 
verték a FISE-SZIE csapatát.
A Keleti-csoportban a legjobb hat 
közé kerülésért és ezzel az NB II-
es tagságért harcoló csapatok igen 
kiélezett küzdelmet vívnak. A jelen-
leg 22 ponttal második helyen álló 
Csenger és a kilencedik, utolsó előtti 
helyen álló MEAFC csapatai között 

mindössze öt pont a különbség. A 
lapzártánk után pályára lépő MAG-
LOG Team CFT Gödöllő csapata 
néhány héttel ezelőtt még az utolsó 
előtti helyen szerénykedett, most 
meg a negyedik helyen áll és 21 pon-
tos. Baranyai Pál együttese a szin-
tén 21 pontos Kincsem Lovaspark 
SE csapatához látogatott a 17. for-
dulóban. A FISE-SZIE nulla ponttal 
továbbra is az utolsó, 10. helyen áll 
csoportjában.
NB II., Keleti-csoport, 16. forduló
Főnix ISE-SZIE – Kazincbarcikai Ördö-
gök SE 2-7 (1-3) Gólszerzők: Csajbók 
Árpád, Beregszászi Béla.                      -tt-

FutsaL – FIse: nIncs eLőreLépés

Ördögi győzelem Gödöllőn

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg az úszás Diákolimpia 
Pest megyei döntőit hat kor-

csoportban Százhalombattán, 
amelyen összesen 19 gödöllői 
dobogós helyezés született.

Az első korcsoportban három aranyéremnek 
örülhettünk. A Szent Imre tanulója, Csaba 
György 50 métes mell- illetve gyorsúszás-
ban sem talált legyőzőre, így mindét szám-
ban aranyérmet vehetett át. A Damjanich 
Iskola növendéke, Márta Johanna 50 m-es 
hátúszásban lett első, míg ugyan ezen a tá-
von gyorsúszásban a negyedik helyen vég-
zett.

A II. korcsoportban csapatban örülhettünk 
bronzéremnek, amelyet a Hajós iskola fiú 
4x50 méteres gyorsváltója szállított. A III. 
korcsoportban egyéniben 100 méter há-
túszásban Molnár Bálint Csaba (Hajós), 
míg a 4x50 méteres fiú gyorsváltóban a 
Hajós iskola csapata a harmadik helyen vég-
zett.
A IV. korcsoportos lányoknál a 100 méter 
gyorsúszásban az Erkeles Soós Dorina a 
második, míg a Hajós tanulója, Hrncsár 
Lujza a harmadik lett. A 100 m-es mel-
lúszásban Hrncsár Lujza a második, Ratkai 
Panna (Hajós) a harmadik, míg Soós Dori-
na a negyedik helyen végzett, míg a fiúknál 
100 méter hátúszásban Pintér Gábor (Ha-

jós) aranyérmet szerzett.
A csapatversenyen is halmozták az érmeket 
ebben a korcsoportban a gödöllőiek. A 4x50 
m-es fiú gyorsváltóban a harmadik helyen 
végzett a Hajós iskola csapata, míg negye-
dik lett a Premontrei gyorsváltója, a lányok-
nál a Hajós csapata a második, a Premontrei 
a harmadik helyen végzett.
Az V. korcsoportosok versenyében is szü-
letett néhány dobogós hely. A 100 m-es 
fiú mellúszásban Nyomárkay Levente 
(Premontrei) az első, Nyomárkay Ádám 
(Premontrei) a harmadik helyen végzett, 
míg a 100 méteres fiú hátúszásban a Török 
Ignác Gimnázium tanulója, Ombódi Zsolt 
lett aranyérmes. Végül a VI. korcsoportos 

fiúk és lányok álltak rajtkőre. A 100 m fiú 
hátúszás versenyében Nyomárkay Kristóf 
(Premontrei) örülhetett aranyéremnek, míg 
a 4x50 m-es fiú gyorsváltóban a Premontrei 
csapata nyerte a megyei döntőt.
Minden korcsoportban az első helyezettek 
továbbjutottak a majd Debrecenben meg-
rendezésre kerülő országos döntőbe. 
További gödöllői eredmények:
pmdiak.hu weboldalon.  -tl-

dIáKoLIMpIa – pest MegyeI úszó döntőK

Nyolc gödöllői aranyérem
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A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza 2017. február 11-ig ZÁRVA tart. 

GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) 
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

Január 25., szerda, 17.30:
Nagy Eszter és Zomborné Virágh 
Eszter (gordonka) növendékeinek 
hangversenye
Január 26., csütörtök, 17.30:
A zongora tanszak továbbképzős 
növendékeinek hangversenye
Január 27., péntek, 18.00:
Bali János (furulya) növendékeinek 
hangversenye
Január 29., vasárnap, 15.00:
Gálné Bagi Márta (hegedű) növen-
dékeinek hangversenye

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

Január 23-29-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

Január 30-február 5-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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

TÁJÉKOZTATÁS BÉRLŐK RÉSZÉRE

Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja helyiségbérlőit, földterület-bérlőit és haszonbérlőit, 
hogy a képviselő-testület a 230/2016. (XI.17.), 231/2016. (XI.17.), valamint a 232/2016. (XI.17.) 

határozata szerint 
2017. évre a bérleti díjak változatlanok maradnak.

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Palotakert 4. szám (5884/16/A/4 hrsz.) 
alatt található, tulajdonát képező nem lakás célú helyiséget.

A BÉRBE VEHETŐ HELYISÉG:
Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 16. Fsz. 4. (5884/16/A/4 hrsz.)
ALAPTERÜLET: 38 m2

KÖZMŰ ELLÁTOTTSÁG: elektromos áram, távhő, víz-csatorna szolgáltatás
MŰSZAKI ÁLLAPOT: megfelelő
BÉRLETI DÍJ IRÁNYÁR: 25.000 Ft/hó + ÁFA
A BÉRLETI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozott, 10 év + 10 év előbérleti jog. 

A Pályázati Dokumentáció internetről letölthető az alábbi útvonalon: 
www.godollo.hu – Hírek – Önkormányzati hirdetmények – Ingatlanok.

AZ AJÁNLATTÉTEL MÓDJA, HELYE:
• Az ajánlat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen vagy képviselő útján átadni Nagy Noémi 
bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási 
időben (hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30),
• helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
• határideje: 2017. február 6.
• A helyiség megtekintésére a (28) 529-153-as telefonszámon Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyinté-
zővel időpont egyeztethető.

A jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti, vagy 
egyéb formájú jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes, 
vagy rész munkaidő 
A munkavégzés helye: 2100 Gö-
döllő, Petőfi utca 1-3. 
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
Az ellátási területhez tartozó la-
kosság diabetológiai szakellátása, 
gondozása. 
Illetmény és juttatások: Jogvi-
szonytól függően megegyezés 
alapján.                      
Pályázati feltételek:
• Szakirányú egyetemi végzettség, 
• Belgyógyászati szakvizsga/dia-
betológiai licencvizsga, 

• Legalább 3 év szakorvosi mun-
kavégzés,
• Érvényes működési kártya, 
• Orvosi alkalmasság, 
• Büntetlen előélet 
Elbírálásnál előnyt jelent a járó-
beteg szakellátásban megszerzett 
szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképesí-
tést igazoló bizonyítványok
• működési kártya másolata, 
• szakmai önéletrajz, 
• orvosi alkalmassági igazolás, 
• erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkoráb-
ban a pályázatok elbírálását köve-

tően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2017. február 1-től fo-
lyamatosan
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Nagy Ár-
pád igazgató nyújt, a 28/420-655 
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tor-
may Károly Egészségügyi Köz-
pont címére történő megküldé-
sével (2100 Gödöllő, Petőfi utca 
1-3.). 
• Személyesen: Igazgató titkár-
ságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 
1-3. 1. emelet).

A munkakör határozatlan idejű, 
teljes munkaidős (8 órás) közal-
kalmazotti jogviszony formában 
tölthetők be. Próbaidő 3 hónap.

A munkakörbe tartozó felada-
tok: Gödöllőn, az intézet meg-
határozott objektumaiban egész-
ségügyi és általános takarítási 
feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatások-
ra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) 

érvényes rendelkezései az irány-
adók.
Munkavégzés helye: az intézet 
egész területe.
Munkabeosztás: osztott munka-
idős napi munkavégzés.
A munkakör betöltésének álta-
lános feltételei:
• magyar állampolgárság,
• legalább 1 éves takarítói gyakorlat,
• legalább 8 általános iskolai vég-
zettség,

• orvosi alkalmasság.
A kiválasztásnál előnyt jelent az 
egészségügyi intézményi takarítá-
si gyakorlat.
Jelentkezni lehet személyesen 
az igazgatóságon (2100 Gödöllő, 
Petőfi Sándor utca 1-3. I. emelet) 
Novákné Finta Erzsébet gazda-
sági vezetőnél. A munkakör a je-
lentkezések elbírálását követően 
azonnal betölthető.

VÜSZI Nonprofit Kft. Gödöllőn, 2016-ban átadott, új, 
modern, 30 férőhelyes gyepmesteri telepére keres kutyá-
kat szerető, értük lelkesedni tudó, hozzájuk értő, lelkiis-
meretes, fizikai munkát is végezni tudó állatgondozó 
munkatársat, aki maga is kutyatartó.

FELADATAI:

• a kutyák napi szintű gondozása, élelmezése, tisztántar-
tása, futtatása a telepen • örökbefogadással kapcsolatban 
az érdeklődők fogadása, segítségség nyújtás a megfelelő 
kutya kiválasztásában, adminisztratív folyamat lebonyo-
lítása • kapcsolattartás a telep vezetőjével, állatorvossal, 
elhullott állatok begyűjtőjével és az elkóborolt állatok be-
fogójával • lakossági bejelentések fogadása és a felmerült 

problémák kezelése • óvodás és iskolás csoportok fogadá-
sa, bemutatók tartása

ELVÁRÁSOK:
• megfelelő gyakorlat állatgondozási területen • „B” típu-
sú jogosítvány • saját kutya (ák) megléte előny • gyep-
mesteri képesítés • gyakorlat gyepmesteri telepen, vagy 
állatmenhelyen • gyakorlat kutya képzéssel foglalkozó 
iskolában, állatorvosi rendelőben
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Gödöllő, Körösi Csoma utca
JELENTKEZNI LEHET:
fényképes önéletrajzzal a titkarsag@vuszikft.hu e-mail 
címre küldve 2017.01.31-e napjáig, bérigény megjelölés-
sel

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT PÁLYÁZATOT HIRDET
DIABETOLÓGUS SZAKORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
1 FŐ TAKARÍTÓI ÁLLÁST HIRDET
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

Gödöllői kávéházba
MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ munkatársat keresünk!

Jelentkezés személyesen: Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. címen



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+ Szeretnék köszönetet mondani minda-
zoknak, akik szeretett férjem KÉVÉS FE-
RENC búcsúztatásán részvétüket fejezték
ki azzal, hogy elkísérték utolsó útjára. Kö-
szönettel: Kévés Ferencné, Gödöllő.

KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+ ÁRCSÖKKENÉS! Vácszentlászló köz-
ponti részén, aszfaltozott utcában, szé-
les telken közműves ház eladó! 89 m2:
3 szoba, 1 konyha+étkező, 1 veranda,
1 fürdőszoba+WC. Telek: 1570 m2
CSOK képes! Ár: 6.4 M Ft. (www.jofo-
gas.hu hirdetésazonosító: 53061809)

+ Gödöllő, Szabadka utcában teljes
körűen felújított 53m2-es 3. emeleti,
2szobás, erkélyes téglalakás eladó! I.ár:
15,49MFt 20/772-2429

+ Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es
építési telek 14,5m utcafronttal, szép
környezetben sürgősen eladó. I.ár:
10,9MFt 20-772-2429

+ Szadán igényes környezetben, jó fek-
vésű, 1600m2, gondozott, közműves
építési telek, 9,5M-ós i.áron sürgősen
eladó. 20-772-2429

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, a belváros-
ban egy 30 nm-es, fsz-i, cirkós üzlethe-
lyiség Iár: 9.9 M Ft+áfa (20)804-2102

+ Eladó 1.5 szobás, 44 nm-es, földszin-
ti konvektoros lakás a központban Iár:
12.8MFt. (20)804-2102

+ Gödöllő központjában 6.emeleti,
44m2-es, egy szobás lakás, jó állapot-
ban SÜRGŐSEN eladó! Iár: 13.6MFt
20-539-1988

+ Gödöllőn, központban harmadik eme-
leti, 55m2-es, távhős, azonnal költözhető
lakás eladó! Iár:14.7MFt! 20-539-1988

+ SÜRGŐS!!! Gödöllőn központban
45m2-es, újszerű első emeleti lakás el-
adó! 18.5MFt! 20-539-1988

+ Gödöllőn, Haraszti részen, masz-
szív téglaház melléképülettel, közel
1000m2-es telken eladó! Iár:27MFt! 20-
539-1988

+ Eladó 3szoba+ nappalis, teljesen alá-
pincézett ház Gödöllőn Iár: 26.9 MFt.
20/804-2102

+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es,
összközműves saroktelek ikerház építé-
sére vonatkozó kész háztervvel eladó!
Iár:9,8MFt. 20/772-2429

+ Bontandó házat vagy építési telket
vennék Gödöllőn! 20-944-7025

+ Veresegyházán újszerű ikerház eladó a
ligetekben, i.á: 32.5 M Ft. 20/218-8591

+ Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-
ig), irodák, Erdőkertes központi részén.
24 órás portaszolgálat, nyerges vontató
beállási lehetőség. 20/218-8591

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

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, tégla-
építésű kis családi ház két utcára nyíló
telken. A ház alatt garázs található. I.á.:
13,9 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Kartalon egy 2szobás, összkom-
fortos, felújított, kifogástalan állapotú
családi ház központi fűtéssel, alterna-
tív fűtéssel, garázzsal, kúttal, telepített
gyümölcsfákkal, áron alul. I.á.: 14 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Szadán 2db építési telek, mely-
nek méretei 2586nm és 1795nm. Az épí-
tési telkekre ikerházak építhetők közmű-
vek az utcában. I.á.: kisebbik telek: 12mFt,
nagyobbik telek: 14mFt 0620-919-4870

+ Eladó Domonyvölgyben egy amerikai
konyhás nappali, fürdőszobás, tetőtér-
ben egy térben lévő helység, erkéllyel,
terasszal, garázzsal. I.á.: 7,9 mFt 0620-
919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
110nm alapterületű, 2,5 szobás családi
ház 550nm-es telken. Az ingatlan össz-
közműves, alatta 2x10nm-es pince talál-
ható. I.á.: 20mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
új építésű, kifogástalan állapotú, önálló
400nm-es telekrészű, nappali+3szobás
társasházi lakás garázzsal. I.á.: 29 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen
egy nappali+5szobás, 2006-ban épült
családi ház 500nm-es telken. Az ingat-
lanban padlófűtés van kialakítva, garázs
elektromos kapu beszerelve. A tetőtéri
szobából egy nagyméretű terasz van ki-
alakítva. I.á.: 39,5 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy nappali+4szobás,
2fürdőszobás, igényes kivitelezésű lakó-
ház, mely csodálatos panorámával rendel-
kezik, innen az egész gödöllői dombság
belátható. A nappalihoz tartozik egy nagy-
méretű terasz és egy hangulatos cserép-
kályha. Elsődleges fűtést gázkazán bizto-
sítja. I.á.: 37 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon
egy örökpanorámás nappali+3szobás,
2fürdőszobás, kertkapcsolatos teraszos
lakóház minőségi kivitelezésben. Az ingat-
lan telepített örökzöldekkel, cserjékkel,
épített medencével, játszótéri elemekkel
rendelkezik. I.á.: 43 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy
599nm-es, örökpanorámás építési te-
lek, örökzöldekkel, gyümölcsfákkal te-
lepítve, teljes közművel ellátva, melyen
egy 20nm-es pince található, amire egy
3helységes faház van építve. I.á.: 10,9
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai részen egy
földszintes, nappali+3szobás, most
épülő ikerház mindkét fele, saját hasz-
nálatú telekrésszel. I.á.: 30,5 mFt 0620-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy
180nm alapterületű, 4,5 szobás pa-
rasztház, teljesen új tetőszerkezettel,
összközművel, 472nm-es telken. I.á.:
19,9 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház,
melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen,
beköltözhető részben egy nagymére-
tű nappali, konyha, fürdőszoba, alatta
teljes szuterén található. I.á.: 15 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 100nm-es, duplakomfortos
lakás, mely funkcióját tekintve akár üzlet,
iroda, rendelő, egyéb vállalkozásra alkal-
mas. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai domboldal-
ban egy déli fekvésű, panorámás, nap-
pali+4szobás, téglából épült családi
ház aszfaltozott úton, 700nm-es telken
és teljes felújítást igényel. A ház alatt
teljes, több helységből álló szuterén
található. Az ingatlan ’80-as években
épült. I.á.: 27,5 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy nappali+hálószo-
bás, 1. emeleti, liftes, belvárosi, azonnal
költözhető, 46nm-es társasházi örökla-
kás. I.á.: 18,9 mFt 0620-919-4870

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
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+ Eladó Dányban egy 3szobás, téglából
épült, 100nm-alapterületű családi ház
pincével, külön borospincével, kúttal,
melléképületekkel, konvektoros fűtés-
sel. I.á.: 10 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy
panorámás, 929nm-es, 26m széles, ösz-
szközműves építési telek. I.á.: 15,3 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Mogyoródon egy 2szintes,
nappali+5szobás, 3fürdőszobás, igé-
nyes belső kivitelezésű, téglából épült
lakóház, melynek alsó részén garázs és
egyéb helységek találhatóak 500nm-es
telken. I.á.: 31,9 mFt 0620-919-4870

+ Gödöllőn a Boncsok dűlő/ Völgy ut-
cában eladó egy építési telek, 896 nm-
es, festőien panorámás környezetben.
20/371-1332

+ Gödöllőn a Kör utcában első emeleti,
konvektoros, 37 nm-es, egy szobás la-
kás tulajdonostól eladó. A lakás azonnal
beköltözhető (üres). Befektetésre kivá-
lóan alkalmas! Tel: 30/346-5408

+ Üdülőövezetben 1100 nm-es telek ingat-
lannal eladó Turán. Iár: 7,6 millió Ft. Ingat-
lanosok kíméljenek! Érd: 30/659-7086

+ Eladó Gödöllő belvárosában a Ma-
gyar Kázmér közben egy 3 szobás, kon-
vektoros, légkondis, téglaépítésű, 3.em.
lakás. Tel: 30/297-7040

+ Eladó Valkó központjában 200 nm
alapterületű családi ház, mely vállalko-
zásra és kereskedelmi tevékenységre is
alkalmas. Saroktelek, két utcára néző.
Iár: 11 M Ft. 20/923-8994

+ Eladó Gödöllőn az Egyetem téren egy
59 nm-es, 2.em., kétszobás, komfortos,
felújítandó lakás 15,5 millió Ft-ért. Tel:
30/944-1024

+ Eladó Apcon egy 100 nm-es 4 szoba,
2 fürdőszobás családi ház melléképüle-
tekkel. Iár: 14 M Ft. Érd: 20/3225-655

+ Eladó Gödöllőn egy 34 nm-es, magas-
földszinti, 1 szobás lakás a Kossuth Lajos
utcában. Iár: 11,1 M Ft. Tel: 20/207-9130

ALBÉRLET KIADÓ

+ Belvárosi lakás (46 nm) 2 kisszobával
100.000 Ft+ alacsony rezsivel, mélyga-
rázzsal kiadó. 30/2236-715

+ Gödöllőn, Királytelepen, családi ház-
ban egy nagy szoba, konyha fürdőszoba
használattal kiadó. Tel: 20/3380-422

+ Gödöllőn 1,5 szobás egyedi fűtéses la-
kás február 1-től kiadó. Tel: 20/455-7766

+ Belvárosi, 70 m2-es, 3 szobás társas-
házi lakás zárt, saját parkolóval igényes
bérlőnek, hosszú távra kiadó. Tel.:06-
20-9443-356

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllő központjában 1 ill. 2 gépko-
csibeálló kiadó új, tiszta, fűtött környe-
zetben. Tel: 30/9311-988

+ Gödöllő belvárosában egy 38 nm-es
ÜZLETHELYISÉG kiadó! Irodának és
fodrászatnak is alkalmas. Jó parkolási
lehetőséggel. Tel: 30/231-7508

+ Gödöllőn a Patak téren a COOP-al szem-
ben 25 nm-es ÜZLETHELYISÉG kiadó, el-
adó. Ingyenes parkolás. 30/6191-956

+ Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-
ig), irodák, Erdőkertes központi részén.
24 órás portaszolgálat, nyerges vontató
beállási lehetőség. 20/218-8591

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

+ Gödöllő belvárosában hosszú távra
kiadó 80 m2-es, utcafronti, kirakatos,
többcélú hasznosításra alkalmas (iroda,
studió, rendelő, ügyfélszolgálat) üzlet-
helyiség. Tel.: 06-20-9443-356

ÁLLÁS

+ Táblagéppel, okostelefonnal végezhető
munka! Internetes weboldalunk ügyfélke-
zeléséhez keresünk munkatársakat! Rész-
letek: Károlyi Péter 20/3685-888, vagy
furkeszotoborzo@gmail.com

+ Gödöllő területére szórólap-újság ter-
jesztőt keresek. A munka végezhető is-
kola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lakosok
jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420

+ A fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
(2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) felvé-
telt hirdet ÁPOLÓI munkakör betöltésére
két műszakban (8 ill. 12óra). Feltétel: Ápolói
vagy ápoló-gondozói végzettséget igazoló bi-
zonyítvány. Jelentkezni személyesen vagy te-
lefonon az intézmény vezetőápolónál lehet:
Kissné Beáta: 28/410-364 (125 mellék),
e-mail: fonover@idosekotthonagodollo.hu

+ SZOLGÁLTATÁSI KOORDINÁTORT ke-
resünk. B kategóriás jogosítvány szüksé-
ges, mezőgazdasági végzettség, angol nyelv
előny. Kérjük, küldje
önéletrajzát a contact
@ agroaim.hu, info @
agroaim.hu címre.

+ Szadai könyve-
lőiroda felvételt
hirdet KÖNYVELŐ
munkakör betölté-
sére. Alkalmazás
részmunka időben ,
heti 20 óra. Feltétel:
pénzügyi -számvi te -
li szakügyintézői-,
vagy mérlegképes
könyvelői végzett-
ség. Fényképes ön-
életrajzot, motiváci-
ós levelet az info@
kappaconsulting.hu
címre várjuk.
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KÍNÁLATUNKBÓL: * Gödöllőn, az Antal-
hegy lábánál 1469 nm-es, 29 m széles, építési
telek eladó. Iá:16,2 mFt

*Gödöllőn, a Csanakban 1981-ben épült,
N+ 4 szobás, 3 szintes ház 963 nm-es tel-
ken eladó. Iá.: 29,5 m Ft.

*Gödöllőn, a központ közelében N+ 5 szo-
bás, földszintes, felújított cs. ház nagy telken
eladó. Iá:37 mFt.

*Gödöllőn, a Belvárosban, 3. emeleti, 1szo-
bás, erkélyes lakás hosszútávra kiadó. Bérleti
díj:72 eFt+ rezsi.



+ Általános iskolai TANÍTÓ és felső ta-
gozatos TESTNEVELŐ TANÁRT keres
magániskola kiemelt bérezéssel Veres-
egyházon. Tel: 30/500-2457

+ Gödöllői büfébe gyakorlattal rendel-
kező PULTOST és PIZZASÜTŐ SZAKÁ-
CSOT felveszünk. Érd: 70/606-2773,
70-279-8986

+ Gödöllő központjában lévő kereske-
delmi egységbe nem dohányzó, gya-
korlattal rendelkező BOLTI ELADÓT
felveszünk! Fényképes önéletrajzokat
az allasgodollo2017@gmail.com címre
várjuk.

+ Gödöllői vállalkozás informatikai
hálózatok kiépítéséhez VILLANYSZE-
RELŐKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT
keres teljes, illetve részmunkaidős fog-
lalkoztatás keretében. Önéletrajzokat a
budavarinem @gmail.com e-mail címre
várjuk.

+ SZOBAFESTÉSBEN és HŐSZIGE-
TELÉSBEN jártas szak- és segédmun-
kásokat azonnali kezdéssel felveszek.
Bérezés megállapodás szerint. Tel:
20/4359-650

+ Gödöllői buszpályaudvarra illemhely
üzemeltetésre, alkalmanként női mun-
katársat keresek. Lehet nyugdíjas v.
csökkentett munkaképességű is. Tel:
20/3454-957

+ Egyéni vállalkozó saját cégbe keres
– bejelentett munkakörbe – száraz épí-
tésben jártas (GIPSZKARTONSZERE-
LÉS), valamint FESTŐ munkákban jár-
tas szakembereket azonnali kezdéssel
Gödöllőn és vonzáskörzetében. Bére-
zés teljesítmény, ill. megegyezés sze-
rint. Tel: 70/397-4089

+ Gödöllői telephelyre, könnyű beta-
nított munkára BAROMFIGONDOZÓT
keresünk. Nyugdíjasok előnyben. Tel:
70/390-2636, e-mail: anotka2016@
gmail.com

+ Ha idős szerettének társaságra van
szüksége, aki lelkiismerettel és szere-
tettel próbálja kitölteni hétköznapjait,
kérem, keressen: 30/394-4291. Hivata-
los ajánlólevelekkel rendelkezem.

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, e-ma-
il: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZE-
RELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, vízvezeté-
kek felújítása, új szerelése, kialakítása,
locsoló, mérő tervezése, beépítése, át-
adása. Cirkók, gázkészülékek, konvek-
torok karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650

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

+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldá-
sa Gödöllőn. További információ a www.
thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyez-
tetés: 20/367-4274

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok
árusítása. Minden, ami a költöztetéshez
kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
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A Szent István Egyetem
(2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.) ÁLLÁST HIRDET
ügyviteli alkalmazott munkakör betöltésére.
Az álláshirdetés a www.szie.hu/allaspalyazatok
internetes oldalon, valamint az Egyetem hirdető-
tábláján 2017. január 13-tól került közzétételre.



+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszüntetése.
Vécék tartályok csapok szifonok cse-
réje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERE-
LÉS. 20/491-5089

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁRO-
ZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 70/621-6291

+ LAKÁSSZERVIZ. Vízszerelés, ajtók,
ablakok beállítása, zárszerelés, bizton-
sági zárak felszerelése. Bútorszerelés
és gyártás (konyha és gardrób). 06-70-
201-1292

+ Építőipari cég vállal kisebb – na-
gyobb lakásfelújításokat (burkolás, fes-
tés, hőszigetelés). Tel: 70/543-9930

+ KÉZI FÖLDMUNKA! Sóder, homok,
stb. betalicskázása. Víz és szennyvíz,
árkok és gödrök ásása. Kisebb alapok
ásása. Tel: 20/266-0104

+ Párás, penészes az otthona? Aereco
légbevezetők bemarása 1 héten belül!
Elérhetőségünk: Kor-Mon Nyílászá-
ró Kft. Gödöllő, Kossuth L.u.26. Tel.:
30/280-93-75; 30/398-48-15.

+ Telekkel rendelkező tulajdonosok-
nak generál kivitelezésben, referencia
háttérrel kínálunk új építésű lakóházak
kivitelezését 153.000 Ft/nm áron kulcs-
rakész állapotban, műszaki tartalommal.
0620-919-4870

EGÉSZSÉG

+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldá-
sa Gödöllőn. További információ a www.
thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyez-
tetés: 20/367-4274

+ Ha idős szerettének társaságra van
szüksége, aki lelkiismerettel és szere-
tettel próbálja kitölteni hétköznapjait,
kérem, keressen: 30/394-4291. Hivata-
los ajánlólevelekkel rendelkezem.

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

OKTATÁS

+ ANGOL nyelvtanár általános iskolá-
soknak tart beszédcentrikus, nyelvtani
rendszerező és középiskolai felvételire
felkészítő órákat. 30/787-2288

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás terü-
letén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvta-
nár. Tel: 06-70-559-3918

+ Törökös diák korrepetálást vállal MA-
TEMATIKÁBÓL és ANGOL nyelvből
5.-9. osztályos tanulók számára. Tel:
70/322-2927

+ KORREPETÁLÁST vállalok általános
iskolásoknak MATEMATIKÁBÓL Gödöl-
lőn. Egyéni szintfelmérő, felzárkóztatás,
felvételire felkészítés. Kérésre házhoz
megyek. B. Gergely 30/6083-986

+ ANGOL! Kicsiknek játékosan, kama-
szoknak, nyelvvizsgára készülőknek
szigorúbban. Társalgás, szintfenntar-
tás. Gödöllőn belül házhoz megyek.
20/441-3136

ADÁS~VÉTEL

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron bútorokat (romosat is),
festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, ékszereket, hangszert, kitünte-
tést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, bo-
rostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel hétvégén is. 30/308-9148

+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI
ALMA. (Idared 120 Ft/kg, Zöld alma
120-200 Ft/kg.) Tel: 20/4359-650

+ 2 irha bunda (női 42- férfi 52), kor-
mányozható 2 személyes szánkó, Tolnai
világlexikon 20+1 kötet, alumínium autó
csomagtartó, bogrács állványok eladók.
Érd: 30/709-1097

+ Eladó 1db ORION 66 cm-es, 1db
THOMSON 36 cm-es képátlójú színes-
tévé és 1db GF-25-F jelű, fél évet hasz-
nált gázkonvektor. Érd: 70/223-8224

+ NEOBAROKK intarziás gyönyörű szo-
babútor, négyégős fehér gáztűzhely,
koloniál kanapé+ 2fotel+ puff, 60 éves
rádió, 100 éves írógép, pianínó „ETŰD”
zongora páncéltőkés rövid-húros Bécsi
eladó. 20/341-4088

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
minőség eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.:
0630 8518 763

+ Eladó KERÉKPÁR! Női trekking ke-
rékpár 26colos, agydinamós, 3 sebes-
séges marokváltós agyváltó, elöl- hátul
csomagtartókosár, kresz szabályoknak
megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft.
Érd.: +36-30-280-1313

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gép-
járműhöz szaküzletünkben vagy kiszál-
lítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanács-
adás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöl-
lő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30/536-4300, 28/611-728
www.akkugodollo.hu

+ Hyundai Matrix szgk. 42.000 km-rel első
tulajdonostól eladó sok extrával, téli gumi-
val, autórádió 5 hangfallal, csomagtartó-
val. 30/592-1856, 28/784-752

TÁRSKERESŐ

+ Intelligens, közepesen iskolázott, be-
csületes, kivételesen csinos, szép, na-
gyon jó alakú, feszes, nem puhány, kb. 25-
35 éves, fekete, hosszú hajú lányt keresek
komoly szándékkal, ápolt, gondozott, jól
öltözött legyen. Tel: 70/508-8727

EGYÉB

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Repce-
méz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Házhoz szál-
lítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913

+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI
ALMA. (Idared 120 Ft/kg, Zöld alma
120-200 Ft/kg.) Tel: 20/4359-650

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-
, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció!

Részletek az irodában vagy telefonon!
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Beküldési határidő:
2017. január 31.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Gáspár Ibolya, Nagy László u. 7.,
Kiss Zoltán, Kazinczy krt. 13.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Sarudfalvi Györgyné, Rózsa u. 2.,
Pohorilják-Stomp Szilvia, Zarándok
u. 7.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Czakó Lászlóné,
Széchenyi u. 4.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Pet-
rás Klára, MunkácsyM. u. 4., dr. Petrei
Lajosné, Palotakert 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Pápai Józsefné, Táncsics
M. út 34., Kassai Józsefné, Repülőtéri
út 14.


