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Kellemes és izgalmas programokat kínál
a Téli Szarvasgomba Fesztivál, amit január 29-én rendeznek meg a Művészetek
Házában.
(4. oldal)
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A múlt héten Toll Tünde gyapjúkép-alkotó művész, valamint Lőrincz Ferenc
festőművész munkáiból nyílt kiállítás városunkban.
(5. oldal)

Noha hazánk is kandidált, Budapest és Gödöllő nem nyerte el a 2017-es Világjátékok
rendezési jogát, amit a lengyelországi
Wróclaw városa kapott meg.
(8. oldal)

Idén sem lesz jobb, sőt...

„Csodálatos a világ”

Ez vár ránk a 2012-es esztendőben

Újév köszöntő

Új törvények tömkelege, emelkedő adók, megvont juttatások, államosítások – íme, néhány szóban, hogy mit is hozott a 2012-es esztendő, pedig
még csak az első néhány napon vagyunk túl. A magyar családok minden tekintetben nehezebb helyzetbe kerülnek.
30-ról 37 százalékra emelkedik az
egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
kulcsa, a munkaadó által fizetendő
TB-járulék pedig 27 százalékos, szociális hozzájárulási adóvá változik.
A személyi jövedelemadó törvény
új szabálya, hogy akik jövőre 2 millió
424 ezer forintnál többet keresnek, az
adóalapjukat 27 százalékkal kötelesek megemelni. Bűvös szám az idei
adózásban a 27-es, ennyi lett ugyanis
az ÁFA, ami jelentősen megnöveli a
mindennapok költségeit is.
Az uniós átlagtól messze elmaradó
béreket a munkáltatók sok esetben a
különböző adómentes, vagy kedvezményesen adózó juttatásokkal igyekeztek elfogadhatóbbá tenni. Ezen a
téren is sok a változás. Így például az
internet támogatás már nem minősül
béren kívüli juttatásnak. A korábbi a
2011. október 1-jei hatállyal történt
változásnak megfelelően ezen időponttól az üdülési csekk ugyancsak
kikerült ebből a körből. A legtöbbeket az étkezési támogatások változása

érintik,
ráadásul
nem elég, hogy
csökkent az összeg,
a felhasználást feltételei is bonyolultabbá váltak. A korábbi étkezési utalványok megszűntek, a munkáltató a
korábbi 18.000 forint helyet havi
12.500 forint értékben támogathatja a
munkavállalói munkahelyi étkezést, ez
azonban kizárólag a
munkahelyi étkezdében használható
fel. Az Erzsébet
utalvány egy új
elem ezen a téren,
ez hideg és meleg
étkezésre egyaránt
fordítható
(csak
idén!) de csak 5000
forint értékben adható.
Ez a csökkenés súlyos érvágás, főleg az alacsony jövedelműeknek,
akiknek az adójóváírás megszüntetése miatt amúgy is jelentősen csökken
a kézbe kapott fizetésük. 2012-ben
ugyanis legalább 216.805 forint bruttó kereset szükséges ahhoz, hogy a
nettó jövedelem ne legyen kevesebb,
mint 2011-ben. Ezzel a döntéssel a

bérből és fizetésből élők 80 százaléka
jár rosszabbul. Ennek ellensúlyozására a kormány új rendeletet és új fogalmat alkotott, amely megismertette a
munkáltatókkal és a munkavállalókkal az elvárt béremelés fogalmát. Ez
egyes esetekben akár 26 százalékos
emelést is jelenthet, ami csak első
hallásra jó hír, a munkáltatók jelentős
része ugyanis nem tudja vállalni en-

A Művészetek Házában, Gödöllőn,
úgy kezdődött 2012 zenei programja,
mint ahogyan 2011-ben befejeződött:
ínyenceknek való csemegével. Január
7-én telt ház, 400 néző fogadta vas-

nek a terheit, ami a szakértők szerint
elbocsátási hullámhoz vezethet.
Bár azt tudni lehetett, hogy az egyre nehezebb gazdasági helyzetben
munkahelyek szűnnek meg, mégis
döbbenetet okozott, hogy tömeges leépítést elsőként maga a kormány jelentett be: több mint 6000 főt tesznek
utcára.

tapssal a Hot Jazz Band (Bényei Tamás – trombita, bendzsó, ének, Bera
Zsolt – harsona, (ének), Fodor László – klarinét, altszaxofon, (ének), Szili Róbert – gitár, (bendzsó), Juhász
Zoltán – bőgő, Galbács István –
dob) és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar évköszöntő hangversenyét és
ugyanez történt a vasárnapi második
előadáson.

(kapcsolódó írásaink a 3.oldalon)

(folytatás az 5. oldalon)

Még nincs vége a tiltakozásoknak

Állami kézbe került az oktatás
Az Országgyűlés elfogadta az új
köznevelési törvényt, melynek
értelmében 2013. január elsejétől minden eddigi önkormányzati
iskola állami fenntartású lesz, az
önkormányzatok csak külön
szerződés alapján működtethetik majd korábbi intézményeiket. A jogszabály három éves
kortól teszi kötelezővé az óvodába járást, a tankötelezettség korhatárát ugyanakkor 18 évről tizenhatra csökkenti, emellett választható oktatási formaként
meghatározza az egész napos
iskola feltételeit is.
A karácsony előtt elfogadott törvény
több tisztázatlan pontja miatt a pedagógusok szakszervezete az Alkotmánybírósághoz fordult.
A nagy társadalmi visszhangot kiváltó törvény több ponton is módosult a korábbi elképzelésekhez képest, de a végleges változat is alaposan megosztja az
érintetteket. Az önkormányzatok jelentős része a köznevelési és az önkormányzati törvény előkészítése során
mindvégig ragaszkodott az intézmények megtartásához, s inkább a megfelelő normatíva kialakítás mellett tette
le a voksát, ezt azonban nem vették figyelembe a törvényalkotók. Hasonlóan
figyelmen kívül hagyták a pedagógus
szakma véleményét is, akik szintén
jobbnak látták volna ha az oktatás csak
ott kerül állami kézbe, ahol az önkormányzat nem tudja megoldani az intézmények fenntartását. A törvény egyik
legsúlyosabb hiányossága, hogy ma
sem tudni, azok a települések, akik szeretnék megtartani intézményeiket, milyen feltételekkel tehetik ezt meg.
A változások sora már az óvodáknál
megkezdődik, s bár ezek az intézmények továbbra is az önkormányzathoz
tartoznak, új problémákat generálnak,
hiszen jelentős létszámnövekedéssel
kell számolniuk a sok esetben egyébként is teljesen betöltött férőhellyel
működő óvodákban. Az új köznevelési
törvény alapján ugyanis 2014. szeptember 1-jétől három éves kortól lesz
kötelező az óvodába lépés. A törvény
azt rögzíti, hogy a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző, egyházi és magánintézményben a fenntartó a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja. Az a gyermek, akinél azt a szakértői és rehabilitációs bi-

zottság javasolja, további egy nevelési
évig az óvodában maradhat, s ezt követően válik majd tankötelessé.
A tankötelezettség korhatárát 18 évről tizenhatra szállítja le a törvény. A korábban nagy tiltakozást kiváltó egész
napos iskola csak választható oktatási
formaként került be a jogszabályba,
ami leszögezi, ennek esetében nincs
mód arra, hogy a tanulókat felmentsék a
foglalkozások alól.
Lehetőséget kaptak viszont a tanárok, hogy a
korábbinál szigorúbban
járjanak el a renitens
diákokkal szemben: a
nem megfelelő magatartású tanulókat akár el is
távolíthatják az iskolából.
Általános iskolában a
nevelés-oktatást a délelőtti
és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét
óráig – vagy addig, amíg a tanulók
jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.
A törvény egységesíti a tantervet, és a
tankönyveket, az intézmények mindössze tíz százalékos szabad mozgásterük maradt.
A nappali rendszerű iskolai oktatásban a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében szervezik
meg, ebből legfeljebb heti két óra meghatározott feltételek mellett kiváltható.
A tanítási év utolsó napját követően legalább hatvan – szakképző iskolában legalább harminc – összefüggő napból álló
nyári szünetet kell biztosítani.
Az elfogadott törvény tartalmazza a
pedagógus életpályamodell bevezetését
is, amely várhatóan 2013-ban léphet
életbe.
A törvény alapján lehetőség lesz köznevelési Híd programok megszervezésére az általános és középfokú iskolákban, a programok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelésoktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz,
valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez.

Az Alkotmánybírósághoz fordult a Pedagógusok Szakszervezete
Az érdekvédelmi szervezet szerint a
nemzeti köznevelésről szóló törvény
emellett többek között sérti a jogállamiság követelményeit, rendelkezései
nincsenek összhangban a Gyermek jogairól szóló Egyezményben foglaltak-

kal sem. Utóbbi kifogását a PSZ azzal
indokolta, hogy a törvény nem rögzíti az
alapelvek között a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.
Továbbá, a köznevelési törvény rendelkezései érintik a lelkiismereti- és vallásszabadsághoz való jogot, a szülők jogát pedig korlátozzák azáltal, hogy választási kötelezettség elé állítják a szülőt
és a tanulót: dönteniük kell ugyanis abKépünk illusztráció

ban a kérdésben, hogy a gyermek a kötelező órák keretében erkölcstan órán,
vagy az egyház által szervezett hit- és
erkölcstan órán vesz részt. A PSZ szerint
ezen felül a köznevelési törvény rendelkezései a gyakorlatban megszüntetik az
iskolák minden önállóságát a nevelés és
oktatás feladatainak meghatározásában,
megszűnik a tankönyvpiac, illetve erősen korlátozódik a szakmai szolgáltatásokban való részvétel lehetősége.
A szakképzésről szóló törvény alkotmányellenességének indokai között a
PSZ egyebek mellett azt sorolta fel,
hogy valójában már az első szakképzésért is fizetni kell, ha a tanuló túllépi a
képzésre megengedett időt. A tankötelezettség idejének leszállításával, a felvételi rendszerek működtetésével, a tankötelezettséget követő iskoláztatás
feltételei meghatározásának hiányosságával sérül a művelődéshez való jog –
írták a beadványban. Sérelmezik azt is,
hogy az új törvény nem határozza meg
az ingyenes oktatás fogalmát és az e
körbe tartozó szolgáltatásokat, illetve
számos esetben az ingyenesség helyett
térítésidíj-mentességről rendelkezik.
Dr. Pappné Pintér Csilla igazgató,
Szent János utcai óvoda:
Jelentős problémák elé állít bennünket az új törvény, hiszen már most is
sok a gyerek s jelentős várólistánk van
azokból, akiket 3 éves kor felett szeretnének óvodába járatni a szülők. Így,
hogy 5 év felett volt kötelező a felvétel,
meg tudtuk oldani ezeket a feladatokat,
de nem tudom, hogy az új előírásnak
hogy fogunk megfelelni. Az épület
falait nem tolhatjuk ki! Talán jelenhet
majd némi mozgásteret az, ha a 6. évet
betöltötteket kötelező lesz iskolába vinni, de az eddigi tapasztalataink szerint, a
májusi beiratkozási adatok alapján az
látszik, hogy a 3-4 évesek sokkal töb-

Kisebb önállóság, kevesebb pénz
Az év végi törvényalkotási rohamban az önkormányzati törvényt
is elfogadta az országgyűlés a kormánypárti többség támogatásával. Ennek eredményeként, az önkormányzati érdekszövetségek és a települési önkormányzatok folyamatos tiltakozásai ellenére állami fenntartásba kerülnek a helyhatóságok által működtetett közoktatási intézmények és a kórházak.
sok 2013-tól, de lehet, hogy már 2012
nyarától megkezdik a működést. A
közös hivatal működtetése a körjegyzőségek általánossá válását jelenti. Ez
lényegében négyszáz település önállóságát szünteti meg.
A törvénynek ez a része azért is
váltott ki óriási felháborodást, mert
többségében olyan kistelepüléseket

ben vannak, mint az iskolába menők.
Ha ez nem változik, mindenképpen
szükség lesz helybővítésre. Szakemberből is többre lesz szükség, ugyanis a
pedagógia asszisztensek létszámát is
meghatározza. Rájuk valóban nagy
szükség lesz, hiszen sok a sajátos
nevelési igényű, a beilleszkedési és
tanulási nehézséggel küzdő gyermek,
akik mellé már így is több asszisztensre
lenne szükség. Ráadásul az, hogy
melyik gyereknek van ilyen problémája, illetve melyik minősül sérültnek,
a legtöbb esetben csak itt, az intézményben derül ki, hiszen itt találkozik
velük először szakember. Még nem látom, hogyan fogjuk ezt megoldani,
hiszen a helybővítéshez és a szakember
alkalmazásához is jelentős többletforrásra lesz szükség.
Fábián Bertalan igazgató, Török Ignác Gimnázium:

Elfogadták az önkormányzati törvényt

Az állam az oktatás és az egészségügy mellett a katasztrófavédelmet, a
tűzoltóságokat is saját hatáskörébe
vonta – szintén a települések heves
tiltakozása ellenére.
A jövőben nem működhet önálló
hivatal a kétezer lakos alatti településeken, ezek a falvak egy hivatalt hoznak majd létre a járáson belül. A járá-
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érint, akiknek nincs adósságuk, tehát
mind a hivatal működtetését, mind intézményeik fenntartását biztosítani
tudják, ráadásul sok esetben a polgármester és a testület is tiszteletdíj nélkül végzi munkáját.
Az új törvény értelmében az önkormányzatok a jövőben is vállalhatnak önként feladatokat, ám ezek ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladatokat. További korlát,
hogy a fakultatív feladatok finanszírozása a saját bevételek, illetve az e
célra biztosított források terhére lehetséges. A javaslat rögzíti az önkormányzatok ellátandó feladatait, ezek

Az eddig életben lévő közoktatási
törvényt 1993-ban fogadták el. Most
annak az eredményeit látjuk, erről szoktuk azt mondani, hogy nem sikerült
megoldania az oktatás problémáit. Arról, hogy a most elfogadott törvény jó,
vagy rossz, majd húsz év múlva lehet
ténylegesen nyilatkozni. Természetesen
az eredményeket előbb is lehet és kell
már mérni. Tény, hogy a korábbinál
másképpen közelíti meg a problémákat
a törvény. Az egyik sokak által vitatott
pontja az egységes tanterv és tankönyvrendszer bevezetése. Véleményem szerint ezeknek lehet pozitív hatása. Azt pedig mindenképpen előnyösnek tartom, hogy a korábbinál jóval több eszközt ad a pedagógusok kezébe: gondolok itt az alsó tagozatos
osztályzás visszaállítására, vagy arra,
hogy a nem megfelelő magatartású tanulókat szükség esetén el lehet távolítani az intézményből.
Számunkra új elem, hogy az érettséginek feltétele lesz 50 óra közmunka
elvégzése. Hogy ezt hogyan kell majd
megvalósítani, arról még nincs pontos
információnk, de feltételezem, hogy ezt
minden intézménynek saját magának
kell majd megoldania. Nem tartom
rossz elgondolásnak, legalább a gyerekek belekóstolnak egy kicsit a munkába. A rendszerváltás előtt természetes
volt, hogy ősszel a diákok néhány napra
bekapcsolódtak a betakarítási munkákba – nem esett le a gyűrű az ujjunkról. Ráadásul a végleges szövegezés
szerint ebbe beleférnek a városszépítéssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos munkák is. Még tanulhatnak is
belőle a gyerekek, lehet, hogy több
haszna lesz, mint a „kényszer” etika
tantárgynak (ami mögött az elmúlt időszakban nem volt tananyag és követelményrendszer).
Ami számunkra szintén fontos, az a
kéttannyelvű oktatással kapcsolatos új
követelményrendszer. A Török Ignác
Gimnázium meg tud felelni az új, szigorú elvárásoknak. Ez persze annak is
között szerepel a közbiztonság fenntartása, az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás, a
távhőszolgáltatás és a hajléktalan-ellátás.
A változások közé tartozik az is,
hogy a törvény helyiadó-kivetési jogot ad a településeknek saját bevételeik növelésére. Erre feltehetően
nagy szükségük is lenne, hiszen a korábbinál jóval kevesebb pénzből gazdálkodhatnak.
Az önkormányzatok többsége ennek ellenére eddig elzárkózik ettől a
lehetőségtől, úgy vélik ugyanis, hogy
az amúgy is túladóztatott lakosság
nem képes újabb terhek elviselésére –
ezt az álláspontot a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is több alkalommal leszögezte.
A fővárosban nem változik meg az

köszönhető, hogy a város az elmúlt
években folyamatosan sok pénzt fektetett ebbe. Ezért is lehetett megfelelő
óraszámban nyelvet tanítani, és az értékes pedagógusokat a pályán tartani.
Az azonban kérdés, hogy mi lesz a jövőben, mi lesz ha az állam átveszi az
iskolát, lesz-e erre elegendő forrás? A
fenntartásról és a finanszírozásról ugyanis még mindig nagyon keveset tudunk.
Az, hogy egy intézmény hogy működik, jelentős mértékben attól is függ,
hogy mennyi pénzt adnak rá. Mi, itt
Gödöllőn elkényeztetett helyzetben
vagyunk/voltunk, hiszen az önkormányzat jóval többet fordít az oktatásra, mint más hazai városok. Itt huszonegy éve jól működik/működött egy
rendszer, amiben, ha szükség volt rá, az
önkormányzat biztosította a többlet
pénzeket, s akkor sem omlott össze,
amikor meg kellett húzni a nadrágszíjat.
A nagy kérdés tehát az, hogy a jövőben
mire lesz pénz…?
Gubáné Csánki Ágnes igazgató, Petőfi Sándor Általános Iskola:
Tantestületünkben most mindenkit
leginkább az foglalkoztat, mi lesz azután, ha nem az önkormányzat, hanem
az állam lesz az intézmény fenntartója.
Eddig jó helyzetben voltunk, hiszen az
önkormányzattal kiváló az együttműködésünk. Mindig kaptunk segítséget,
ha szükség volt rá, újítási elképzeléseinket maximálisan támogatták, munkánkat elismerték. Attól félek, ez a változás veszteséget jelent majd a számunkra, ma még nem tudni, hogy a járások, kormányhivatalok hogyan fognak működni.
Azt is aggasztónak találom, hogy sok
esetben olyanok fognak döntést hozni,
akik nem látják a helyben folyó mindennapi munkánkat. A törvény egyik új
pontja, hogy az iskolák és az iskolák
vezetőjének megítéléshez – többek között a szülők is kétévente névtelenül
nyilváníthatnak véleményt, kétséges
számomra mennyire lesz ez objektív és
korrekt, vagy esetleges személyeskedő
és egyéni sérelmekre alapozó. Amit
örömmel vettem, hogy lehetőségünk
lesz a nevelő-oktató munkát segítők létszámának bővítésére, erre minden iskolának szüksége van (pedagógiai
asszisztens, rendszergazda…).
Örömmel olvastuk, hogy megmaradhat a jelenlegi formájában a német
nemzetiségi oktatás – mert erre az új
törvény lehetőséget ad – hiszen mostanra már kialakult egy korrekt és hatékony együttműködés a német nemzetiségi önkormányzat vezetőivel és az
ide járó szülőkkel.
A törvény több pontja is hangsúlyt
tesz a szülőkkel való együttműködésre,
ez nekünk nem újdonság, eddig is fontosnak tartottuk a szülők tájékoztatását,
véleményük meghallgatását. Úgy gondolom a velük való együttműködés
nélkülözhetetlen az eredményes munjb
kánkhoz.
eddigi kétszintű önkormányzati rendszer, de több feladat-, és a hatáskör
elkerül a jelenlegi “szintről”, így
például a hajléktalan-ellátás felelőssége a jövőben a főváros helyett a kerületeké lesz.
A megyék szerepe alapvetően megváltozik; a jelenlegi intézményfenntartó szerepük teljesen megszűnik, az iskolákat, egészségügyi és
szociális intézményeket, valamint az
ott dolgozó munkatársakat az állam
veszi át. A megyék a jövőben területfejlesztési és a területrendezési feladatokat látnak el.
Az új jogszabály megváltoztatta az
összeférhetetlenségi szabályokat is,
így például polgármester nem lehet
országgyűlési képviselő a 2014-es választások után.
jb
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Közélet

A járások már a spájzban vannak

Gödöllő nem kér belőle

Vissza a jövőbe – magyar verzió

Nem kutyabarát az ebadó

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium
(KIM) a járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. Országosan 168 járás, Budapesten pedig hét úgynevezett körzet létrehozását tervezik.

Országszerte egyre több a
menhelyre beadott, vagy szabadon eresztett kutya, sokan
ugyanis a decemberben elfogadott, az ebadó bevezetésére
lehetőséget adó törvény miatt
ezt a megoldást választották.
Nem csoda hát, hogy csupán
néhány önkormányzat döntött
a hivatalosan ebrendészeti
hozzájárulásnak nevezett új
adó bevezetése mellett.

A kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyei
szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása
lesz, minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben
és magas minőségben. A járások és
járási (körzeti) kormányhivatalok a
fővárosi és megyei kormányhivatalok
szervezeti egységeiként kezdhetik meg
működésüket 2013. január 1-jével.
A fentieket leszámítva jóformán
nem is igazán tudhatunk meg többet
az újjászülető járásokról, amelyekről
a kormany.hu honlapon lehet olvasni
és január 20-ig lehet véleményezni az
ott megjelenteket. Az Országgyűlés elé
várhatóan 2012 februárjában kerül a
törvényjavaslat, a járási székhelyeket és
illetékességi területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június
végén fogadja el a kormány.
A nyilvánosságra hozott anyagokból kiderül, hogy a tervek szerint a
Gödöllői Járáshoz tartozik majd
Aszód, Bag, Csömör, Dány, Domony,
Erdőkertes, Galgahévíz, Galgamácsa,
Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg,
Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Őrbottyán, Pécel, Szada, Tura,
Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Veresegyház, Verseg és
Zsámbok.

A Gödöllői Járásba a jelenlegi adatok szerint 178.381 fő tartozik majd, s
ezzel Pest megyében ez lesz a legnagyobb lélekszámú a 15 kialakított járásból, de országosan is a legnagyobbak között van. A megyében a legtöbb
járás 100.000 fő alatti népességgel bír,
de olyan kis létszámút is találunk köztük, mint pl. a Szobi Járás, aminek
mindössze 12.350 fős lakossága lesz.
A koncepció szerint a kialakítás alapelveinél a következőket vették figyelembe: gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz, a létező ügyintézési helyszínek
megőrzése, a területi államigazgatási
szervek illetékességi területeinek járási
alapú rendezése, és a megyék határainak megőrzése. Az azonban nem derül
ki, hogy a járási központokban – esetünkben Gödöllőn – hol és hogyan, milyen infrastruktúra mellett kívánják ellátni a feladatokat, s kérdés az is, a ver-

Leépítés a közszférában

Így spórol a kormány
Több mint 6700 álláshely szűnik meg a közszférában a kabinet döntése értelmében, a legtöbb dolgozót, több mint 2300at a kormányhivataloktól kell
elküldeni. Az intézkedés a tárcák közül egyedül a Honvédelmi Minisztériumot nem érinti.
A létszámleépítésről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent
meg.
A rendelkezés szerint a kormány az
idei költségvetési hiánycél teljesítése
és a hatékonyan működő állam kialakítása érdekében döntött a leépíté-

sekről. A felmentések kezdőnapja
legkésőbb január 18.
A döntés alapján a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumtól és a
hozzá tartozó szervezetektől 2826
embert küldenek el, a legtöbbet,
2343-at a kormányhivataloktól. A Miniszterelnökségről 19, a Vidékfejlesztési Minisztériumtól és intézményeitől 742, a Belügyminisztériumtól 200,
a nemzetgazdasági tárcától és intézményeitől pedig 350 embernek kell
távoznia. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és intézményei 903 dolgozótól válnak meg. A fejlesztési minisztériumból és a hozzá tartozó hivataloktól 393 embert bocsátanak el. A

segi, vagy a csömöri lakosok számára
mennyi számít majd gyorsnak az az
ügyintézés, amiért tömegközlekedéssel
csaknem egy órát kell utazniuk. Ez jóval több, mint amennyi a rendszerváltás
előtti időszakban működött. A járásokat
1984. január elsejével szüntették meg,
akkor mindössze 97 volt belőlük.
Az azonban továbbra sem egyértelmű, mi is lesz valójában a járások feladata. Az elképzelésben megfogalmazottak szerint a járási kormányhivatalokhoz kerülnek a jegyző – kivételesen
a polgármester, illetve a polgármesteri
hivatal ügyintézője – hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a megyei
kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek, ezeket
azonban nem konkretizálja az anyag.
(k.j.)

döntés a tárcák közül egyedül a Honvédelmi Minisztériumot nem érinti. A
Külügyminisztérium annyi kedvezményt kapott, hogy a létszámcsökkentés 50 százalékát jövő januárra halaszthatja, összesen 279 dolgozót kell
elbocsátania.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal létszáma 577-tel, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségé 39-cel csökken. A Központi Statisztikai Hivataltól 70, az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóságtól és szerveitől 162, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól
pedig 159 embert küldenek el.
A határozat szerint az adott vezetők
ezeknél nagyobb mértékű létszámcsökkentést is elrendelhetnek. A létszámcsökkentés érinti az Országos Meteorológiai Szolgálatot, továbbá közgyűjteményeket, kulturális, művészeti
és sportintézményeket is.
(b.z.)

Életbe lépett a dohányzásellenes törvény

Füstmentesítve
2012. január 1-jével életbe lépett a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítása. A törvény betarthatóságáról sokat vitatkoznak, s az első
hetek tapasztalatai is ellentmondásosak.
Bár a legtöbb visszhangot a negatív
tapasztalatok kapják, sok helyen annak ellenére betartják és betartatják a
törvényt, hogy az április 1-jéig tartó
türelmi időszakban csak figyelmeztet
a hatóság, büntetésre azt követően
kell számítani. Az azonban igencsak
zsebbe vágó lesz, a magánszemélyeket akár 50 ezer, az intézményeket pedig 2,5 millió forintra is büntethetik.
Az új törvény nem csak egészségünket védi, környezetünk is kulturáltabb azáltal, hogy a tömegközlekedési
eszközök megállóit, és – ez a gödöllői
vasútállomáson már most tapasztalható
– nem borítják eldobált csikkek.

Az új jogszabály megtiltja a dohányzást a zárt légterű helyiségekben, valamint
– a kijelölt helyek kivételével – tilos dohányozni a
közterületnek
minősülő
gyalogos aluljárókban, zárt
légterű közlekedő összekötő
terekben, játszótéren, illetve
azok 5 méteres körzetében,
valamint a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló létesítményekben, területeken (például peron), a közösségi közlekedési eszközök megállóiban, várakozóhelyeinél
(például buszmegálló), illetve ezek 5
méteres körzetén belül sem.
A dohányzási tilalom közforgalmú
intézmények nyilvánosság számára
nyitva álló zárt légterű helyiségeire, a
munkahelyek zárt légterű helyiségeire, valamint helyi, helyi érdekű és
helyközi közösségi közlekedési eszközökre, a menetrend szerint közle-

A szakemberek véleménye szerint az
évi maximum 6000 forint összeg egy
kutya ellátásának teljes költségéhez
képest elenyésző, mégis a tapasztalatok szerint az ebek több mint 80 százaléka a még kötelező, átlagosan alig
3000 forintos veszettség
elleni védőoltást sem
kapja meg. Így nem csoda, ha a gazdák egy része
az adó miatt megszabadul kutyájától.
A törvény szerint az
önkormányzatok háromévente kötelesek összeírni a településen fellelhető ebeket, és utánuk a tulajdonosokra adót vethet
ki. Az ebből befolyt
pénzt az önkormányzatok kötelesek ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására fordítani.
Azon kutyákra, amelyeket veszélyesnek minősítenek, azokra évi 20
ezer Ft vethető ki. Az ebrendészeti
hozzájárulás alól vannak kivételek.
Az őshonos magyar kutyafajták után
nem szedhető adó (kuvasz, komondor, magyar vizsla, puli, pumi, mudi,
magyar agár, erdélyi kopó).
Nem kell hozzájárulást fizetni a
mentő-, jelző-, vakvezető, segítő és
terápiás kutyák, a rendőr és egyéb
közfeladatot ellátó ebek után és a
menhelyről, ebrendészeti telepről, állatvédőktől írásos szerződéssel örökbefogadott kutyák gazdáinak sem.
Azok a felelős állattartók is mentesülnek az adókötelezettség alól, akiknek
kutyájuk ivartalanítva van.
Bár az ebadót az önkormányzatok
szednék, a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége és a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete év elején
megjelentetett közös közleményében
azt javasolja a helyhatóságoknak,
hogy ne vessék ki az ebadót, mert a
törvény ebben a formájában a felelős
állattartókat bünteti. Felhívja a figyelmet arra, új feladatot jelent az önkormányzatok számára, hogy az ebek
összeírásához megfelelő személyt
kell alkalmazni, aki ismeri a kutyafajtákat, de egyszemélyben még arra is
képes, hogy eldöntse, melyik kutya
tartozik a veszélyes kategóriába. Továbbá az adóirodán is többletfeladatot

jelent a dolgozók részére. Kérdéses
az is, hogy a befolyt bevétel átutalásával, hogyan követhető tovább, hogy
azt a megfelelő célra költötték el.
„Azzal, hogy az örökebefogadott
kutyákra az új törvény az adómentesség mellett nem ír elő sem mikrochipezési, sem ivartalanítási kötelezettséget, szinte kivédhetetlenné teszi
a visszaéléseket (saját kutya leadása,
majd örökbefogadása, vagy ennek lepapírozása) és nem képes megakadályozni a nem kívánt szaporulat újratermelődését, így a menhelyi vagy utcán kóborló kutyák utánpótlását sem.
A bejegyzett tenyésztők magas genetikai értéket képező törzskönyvezett
tenyészállataira és a tőlük származó,
tudatos tenyésztői munka eredménye-

ként létrejött szaporulatra viszont
adót kell kivetni. Az ebadó bevezetésével pont a felelős állattartókat
bünteti az új törvény.
A MÖSZ és a MEOE támogat minden olyan kezdeményezést, ami a
felelős állattartást biztosítja. Véleményük szerint egy olyan programot kell
kidolgozni ami öt éven belül biztosítja, hogy minden kutya mikrochippel
legyen ellátva, továbbá támogatni
kell a tenyésztésre nem szánt ebek
ivartalanítását. Átdolgozást igényel a
törvény abból a szempontból is, hogy
egyaránt alkalmas legyen a véletlen
szaporulatok és a tenyésztési előírásoknak nem megfelelő szándékos kutyaszaporítás visszaszorítására is.
Mivel az ebrendészeti hozzájárulás
az önkormányzatok részére csak lehetőség, ezért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete azt javasolja a települési önkormányzatoknak, hogy azt ne vessék ki. Továbbá
kérik a kormányt, hogy a fent említett
célok elérése érdekében konzultáljanak a megfelelő szervezetekkel és az
önkormányzati szövetségekkel” – áll
a MÖSZ és a MEOE közleményében.
Mint azt már korábban megírtuk,
Gödöllő sem tervezi az ebadó bevezetését.
(ny.f.)

Rekord számú hosszú hétvége

Kilenc dolgos szombat
kedő személyszállító vonatokra is
vonatkozik.
A munkahelyeken és a közforgalmú intézményekben is csak nyílt téren kijelölt helyen engedhető meg a
dohányzás.
Teljes egészében tilos azonban rágyújtani, tehát nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely a közoktatási
intézményben, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, valamint
a pszichiátriai intézeteket kivéve, az
egészségügyi szolgáltatónál.
(K)

Idén öt pihenőnappal nyújtják meg az
ünnepi hétvégéket, s bár ezeket
előbb-utóbb le kell dolgozni, elmondhatjuk hogy 2012 a hosszú hétvégék
éve lesz. Összesen nyolc, de lehet,
hogy kilenc megnyújtott hétvégét
tölthetünk pihenéssel.
Húsvét és pünkösd hétfő mellett
március 15-ét, május 1-jét, augusztus
20-át, október 23-át, november 1-jét
és a hétköznapra eső, de a hétvégével
együtt öt napos karácsonyt is munkától mentesen tölthetjük. Várhatóan
– a szintén hétfői napra eső – december 31-e is pihenőnapként lesz majd
elkönyvelve, a Magyar Közlönyben
megjelent nemzetgazdasági miniszte-

ri rendelet szerint azonban ez a nap
még nem szerepel. Ha beválnak az erre vonatkozó számítások, akkor idén
kilencre nő a meghosszabbított hétvégék száma, ráadásul ezt a legutolsó,
azaz a december 31-i pihenőnapot
pedig majd csak 2013-ban kell ledolgozni.
A Magyar Közlönyben megjelent
nemzetgazdasági miniszteri rendelet
szerint idén március 16-a, április 30-a,
október 22-e, november 2-a és december 24-e pihenőnap lesz, ez egészül ki a már említett húsvét- és pünkösdhétfővel, augusztus 20-val. A pihenőnapokat szombati munkanapok
váltják majd ki.
(l.b.)
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A GLSE a 2011. évben is folytatta a célkitűzései megvalósítását Bárki megkóstolhatja a királyok csemegéjét
A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület az idei
szezonban is folytatta szervező-, közösségépítő- és lovas
szakmai tevékenységét, mind
a versenysport, mind a szabadidő lovaglás terén az egyesület
aktív szerepvállalásáról számolhatunk be.
Az évet záró „csapatépítő” lovas rendezvényünk, a Mikulás lovaglás idén
szép számú résztvevővel, színes jelmezekben, jó hangulatban telt az immár hagyománnyá vált helyszínen,
Kelemen András mogyoródi tanyáján. Szintén a közelmúltban, évzáró
közgyűlésünkön került sor legjelentősebb hobbilovas megmérettetésünk a Szittya kupa értékelésére,
mely rendezvénysorozat története immáron 11 évre nyúlik vissza, részei a
Pandúr díj, egy 1000 méteres galopp,
a Dervis kupa, egy természetes akadályokkal kombinált ügyességi és a
Margita kupa, egy military jellegű
összetett verseny. Ezekből a különböző stílusú és eltérő igénybevételt
követelő versenyekből született meg
a Szittya Kupa, ami az említett három
versenyszám értékeléséből álló örökös vándordíj. Nemzeti értékeink, hagyományaink, a hagyományos magyar lófajták becsületének, ismertségének további népszerűsítése céljából
a versenyeken külön kerülnek értékelésre a hagyományos magyar fajtájú
lovakkal indulók, illetve minden versenyen kiemelt szerepet kapnak a 14
év alatti gyerekek Kölyök futamai.
Bárány István, a díj alapítója ezen
évente megtartott versenysorozattal is
szeretné felhívni a figyelmet az
őseink által felhalmozott és ránk hagyományozott értékeinkre, emberi

kapcsolatainkra, a hazánkban még
megtalálható honos állatainkra, növényeinkre, az egyre fakuló magyar kultúrára.
A 2011. évi Szittya kupa
helyezettjei: 1. Izsó Márti – GLSE
(Kekec, kisbéri félvér); 2. ifj. Bárány
István – Tarsolyos Lovas Egylet (Parázs, furiosó-north star); 3. Rakita
Gábor – Szada SE (Siroccó, magyar
fél-vér). Kölyök kategória: 1. Izsó
Fanny, 13 éves - GLSE (Brokkoli,
magyar sport ló); 2. Izsó Boglárka,
10 éves – GLSE (Záró, ügető); 3.
Tóth Zoé, 12 éves – Pata Tanya, Csomád (Dajka, magyar félvér).
A versenysportban is sikeres szezont
zártunk, a számos helyszínen és szakágban zajló versenyeken tagjaink folya-

Díjugratásban 17 aktív versenyzőnk
közül kimagasló eredményt ért el Sávai
Rita, aki megnyerte az Amatőr OB
döntőt és 4992 minősítő ponttal vezeti
versenyzőink sorát. Őt követi Janik Attila 1245, Lénárd Nóra 762, Janik
Valéria 693 ponttal. Ifjúsági versenyzőink közül Bobok Eszter 708 ifjúsági
(bronzjelvényes) és 942 felnőtt, illetve
Tóvári Eszter 402 ifjúsági (bronzjelvényes) és 878 felnőtt minősítő ponttal bizonyultak a legjobbaknak.
Military szakágban két versenyzőnk
volt aktív, Larisch Margit hazai, Kelemen János hazai és szlovákiai országos
minősítő versenyeken indult, ahol a
2011. évi országos ranglista 10. helyét
sikerült megszereznie. Kelemen János a
díjugratás és military szakágakban elért
eredményei mellett a Nemzeti Vágtán is

A május 1-jei lovasverseny

matosan jelen vannak, új fiatal lovakkal
is és elismerésre méltó eredményeket
érnek el. A versenyek sorában természetesen kiemelt helyet foglal el a GLSE
saját rendezésű, hagyományosan május
elsején zajló versenye, amely ebben az
évben új helyszínen debütált és a mostoha időjárás ellenére a szokásos kiváló
rendezés és magas részvételi arány jellemezte.

elindult. A jövő beli célkitűzéseink
változatlanok: a fő cél az ifjúság nevelése az állatszeretetre, fegyelemre,
és a közösségi életre.Várjuk sorainkba mindazok jelentkezését, akik
örömmel vennének részt közös
munkánkban és lovas összejöveteleinken.
Dr. Balogh Réka,
a GLSE sportszakosztályának vezetője

Újév várás két keréken – Bringás évzáró

Az újonnan alakult csoport, melynek vezetőjéül Füle Sándort
választották meg, stílusosan zárta az évet: December 31-én, a
főtérről indulva egyórás kört tettek a városban. A közös biciklizéshez sokan csatlakoztak, a legifjabb önállóan tekerő kerékpáros 6 éves volt, a legfiatalabb utas pedig 3 hónapos. Ő egy utánfutóból nézelődhetett a gyönyörű napsütésben. A
csoport ezzel a szilveszteri tekeréssel szeretne hagyományt teremteni, a szervezők bíznak
benne, hogy a kezdeményezés megmozgatja és összefogja majd a gödöllői kerékpárosokat. A biciklizők között ott volt Guba Lajos lokálpatrióta önkormányzati képviselő is, aki
nem csak erre az alkalomra vette elő kerékpárját, hanem a mindennapokban is gyakran ezzel közlekedik a városban.

Az egyesület 12 éve alakult azzal a céllal, hogy a Gödöllőn és környékén élő
cukorbetegeket összefogja, segítse, informálja. Kapjanak meg a tagok minden
segítséget életmódjuk alakításában. Előadások szervezésével, diabetes egészségnevelő, felvilágosító tevékenységgel, szakirodalom közreadásával a szövődmények kialakulását megelőzze,
illetve mérsékelje.
Mivel az előző elnök, Kántor Emilné
mandátuma lejárt, és nem kívánta tovább vállalni a tisztséget, emiatt az
ősszel vezetőségváltás történt. A megújult egyesület taglétszáma jelenleg 32
fő, de folyamatosan gyarapszik, visszatérő régi tagokkal és újakkal is. Mindenkit várunk a Tormay Károly Egészségügyi központ alagsori étteremben tartott
foglalkozásokra.
Miért érdemes közénk tartozni?
Azért, mert ebben a csoportban mindenki jól érezheti magát, szeretetet, lelki támogatást és figyelmet kap. A nehézkes
közlekedés és változékony időjárás ellenére is örömmel jönnek, a cukorbetegséggel kapcsolatos fontos és új információkat szívesen hallgatják. Nagyon öszszetartó a közösségünk. Együtt örülünk
a betegségből visszatérő tagtársainknak,
szeretettel emlékezünk meg a távol lévőkről. Közösen könnyebben oldjuk

meg a diabetesből adódó testi-lelki gondokat. Hagyománnyá vált, hogy negyedévente összevont születés- és névnapokat tartunk. Hégely Magdi gyógymasszőr társunk alkalmanként frissítő
és gyógyító masszázzsal kényeztet bennünket.
Decemberi évzáró és ünnepváró összejövetelünk meghitt, családias légkörben
zajlott. Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművész dalokkal, versekkel kedveskedett, az egyéniségéből áradó jókedv a jelenlévőkre is átragadt. Kedves
tagtársunk, a 82 éves Herczeg Jenő bácsi saját verseit olvasta fel.
Egyesületünk január 5-én tartotta közgyűlését, melyen módosítottuk a működési szabályzatot és összeállítottuk a
féléves munkatervet. Előadónk, Angel
Zahariev cégvezető továbbképzésnek
is beillő, cukorbetegek számára hasznos
étrend-kiegészítővel ismertetett meg
bennünket.
Programjaink 2012 első félévére:
Február 2.: Téma: Neuropathia. Előadó:
Dr. Kiss Éva diabetológus szakorvos,
az egyesület szakmai vezetője. Vendég:
Fekete Rita, aki a diabetes vitaminokról tájékoztat minket.
Március 1.: HbA1C szűrés a tagok ré-

Harmadik alkalommal rendezik
meg a téli szarvasgomba ünnepet Gödöllőn. Idén január 29-én
10 és 16 óra között a gödöllői
Művészetek Háza ad otthont a
vasárnapi családi és szakmai
eseménynek.
Az egész napos ünnep célja, hogy felélesszék a feledésbe merült szarvasgomba kultúráját, hiszen Magyarország
még a XX. század elején is “szarvasgomba nagyhatalomnak” számított.
Már csak azért is érdemes nagyobb figyelmet szentelni ezeknek a különleges
gombafajoknak, mert Magyarországon
jelenleg is 160 fajt tartanak nyilván belőle, amelyből 6- 8 alkalmas emberi fogyasztásra.
Az ezekből készült termékekből az
első magyar szarvasgombás termékeket
gyártó cég ad kóstolót a gasztronómiai
különlegességek iránt érdeklődőknek az
egyik gödöllői étterem közreműködésével. Aki pedig nem csak megkóstolná,
hanem szívesen készítene is ilyen ételeket, a helyszínen megvásárolhatja az
első magyar szarvasgombás ételek receptfüzetét, ami a legfontosabb alapismeretekkel vértezi fel az olvasót.
A vasárnapi ünnepség főszereplője ez
alkalommal a legízletesebb, francia társához hasonlító hazai téli szarvasgomba
lesz, többek között ennek termesztéséről
és a földalattiakról, valamint a vadászkutya szaglásáról, illetve Gödöllő és a
szarvasgomba kapcsolatáról is szó esik
majd a szakmai programok sorában.
A szervezők azonban nemcsak szakembereket várnak a rendezvényre, hanem mindenkit, aki szívesen találkozna
a magyar szarvasgombászokkal és kutyáikkal és kíváncsi arra, hogy kik és
hogyan gyártják az ízletes alapanyagból

készült termékeket, illetve aki érdeklődik e gomba ültetvényezésének kulisszatitkai iránt.
Idén különös figyelmet kapnak a
gyermekek is, akik megtanulhatják a
szakma csínját-bínját a kutyás keresésben, az ültetvényezésben és a főzésben.
A csipegetés után a berendezett játszóházban műsorokkal, a nagyobbak pedig
egyebek mellett vásári forgatagban múlathatják az időt, élvezhetik Kató Árpád jazz gitáros, vagy a Gödöllő Consort zenéjét.
A szervezők szeretnék bebizonyítani,
hogy a szarvasgomba magyar nemzeti
kincs: nem luxuscikk, hanem mindenki
számára elérhető gasztronómiai különlegesség. Úgy gondolják, Gödöllő alkalmas arra, hogy a magyar szarvasgombászat fővárosává váljék, már csak azért
is, mert ezeket az ételeket Ferenc József
osztrák császár és magyar király is ismerte– kedvenc levese a szarvasgombás
csicsókaleves volt –, de Mária Terézia
királynő is szívesen használta fűszerként szárnyas ételekhez.
A “fesztivál” szervezését a Gödöllői
Szarvasgombász Egylet és a város önjk
kormányzata vállalta magára.

Wass Albertre emlékeztek

Megalakult a Magyar Kerékpáros Klub gödöllői csoportja. A civil szervezet a kerékpáros közlekedés népszerűsítéséért szeretne tenni, és segíteni a múlt év végén elindult „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város !”
program megvalósítását.

Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete

Szarvasgomba ünnep Gödöllőn
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szére. Előadó: Miklós Ágnes természetgyógyász, fitoterapeuta. Téma:
Egészséges étrend elméletben és gyakorlatban.
Április 5.: Téma: Célérték a HbA1C –
önellenőrzés. Előadó: dr Kiss Éva. Vendégünk lesz ismét Békeffy Zsuzsa, aki
decemberi összejövetelünkön cége
“Mikulása” nevében vércukormérőt,
ujjbegyszúrót és szakkönyveket hozott
nekünk.
Május 3.: Téma: Fogászati és szájüregi
betegségek cukorbetegeknél. Előadó:
Ernhoffer Csilla diabetológiai asszisztens, az egyesület alelnöke. Vendég:
Cseri Holzmann Brigitta dietetikus, a
Dr. Info munkatársa.
Valamennyi foglalkozás 17 órakor
kezdődik.
Április hónapban egész napos, betegtalálkozóval egybekötött kirándulást tervezünk Gyomaendrődre, a helyi cukorbeteg klubba. Velük jó kapcsolatot ápolunk.
Június hónapban félévzáró összejövetelt
tervezünk a szabadban, ahol halászlét
főzünk bográcsban.
Mivel anyagi forrásaink igen szűkösek,
terveink megvalósítását kérjük, segítse
személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával.
Adószámunk: 18684852-1-13
Dr Koleszár Józsefné elnök

Születésének 104. évfordulóján Wass Albert erdélyi
születésű költő-íróra emlékeztek a Művészetek Házánál 2012. január 9-én, hétfő
délután. A megemlékezésen
felelevenítették a költő személyének, életének legfontosabb helyszíneit. Wass Albert az erdélyi magyar irodalom Magyarországon csak
halála után felfedezett alakja volt. Egyik leghíresebb könyve az Adjátok
viszsza a hegyeimet! mellett a Kard és kasza, amely több generációs családi
életrajz formájában áttekinti történelmünket 1050-től egészen a mai korig.
1944-től Németországban, majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae Ceausescu elnökségének éveiben Romániában könyveit
betiltották. Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban itt szinte ismeretlen volt. A Református Líceum és a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium műsora után a résztvevők megkoszorúzták Wass Albert
szobrát. Gödöllő városának nevében Pintér Zoltán alpolgármester és Pelyhe
József önkormányzati képviselő helyezte el a tisztelet virágait.
ch

Szakmai és szabadidős programok fiataloknak

Gödöllőn is segítene az IFELORE
Új színfoltként jelenhet meg a gödöllői civil
szervezetek palettáján az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE). A
hazánkban már hosszú ideje működő egyesület
elsősorban a fiatalokat szeretné megszólítani,
de szívesen bekapcsolódna a különböző rendezvények lebonyolításába is.
Az IFELORE egy Magyarországon működő civil,
non-profit, közhasznú szervezet, mely 1995ben alakult, de elődszervezeteivel együtt sokkal régebbre, közel 60 évre nyúlik vissza története.
Az egyesület főbb tevékenységi körei: az elsősegély, az elsősegély oktatása, az egészségvédelem, egészséges életmódra ösztönzés, ifjúságvédelem, a fiatalok idejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése – tájékoztatta lapunkat Vladár Róbert, az egyesület városunkban élő tagja.
Az ország minden régiójában jelen vannak működő helyi klubokkal, melyek számát szeretnék
folyamatosan növelni. Céljuk, hogy minél több

fiatallal megismertessék a sérültellátás és az
életmentés gyakorlatát, valamint azt, hogy
ezek miért is fontosak a mindennapi életünk
során!
Mivel tagjaik nagyrészt fiatalok, programjaik
többsége nekik szól: mind a szakmai (elsősegély) mind szabadidős rendezvények. Fontosnak tartják, hogy tagjaik megszerezhessék
azt az elsősegély-tudást, amely birtokában segíthetnek embertársaikon, ha szükséges.
Szakmai programjaik között elsősegély tanfolyamok, emeltszintű elsősegély tanfolyamok és
tréningek, oktató képzések, egészségnapok,
elsősegély-bemutatók, vezetőképzések szerepelnek.
A Szabadidős programok sorában többek
között klubdélutánok, hétvégi ifjúsági találkozók, nyári táborozások, túrázások szerepelnek.
Jelmondatuk: Elsősegélynyújtás=Életmentés!
Az érdeklődők a www.ifelore.hu honlapon bővebb információkat kaphatnak az egyesület
munkájáról és elérhetőségeiről.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A szeretet erejével
Férfiidők lányregénye. A cím
az embert próbáló időkre utal.
Azokra az időkre, amelyeket
nem könnyű túlélni. Melyekben egy tizenéves, majd a húszas évei elején járó lány nem
összpontosíthat – a tanuláson
kívül – mindössze a divatos
öltözködésre, a szórakozásra,
a fiúkra.
A regény hősnője, Klára, vagy ahogy
a pótapja elnevezi, Süni, amikor megismerjük, már a tizenhatodik évéhez
közelít. De fiatalabbnak tűnik. Kicsi,
rosszul táplált, begubódzó, tüskés
modorú. Ez utóbbiért is lett a beceneve Süni.
Aztán a szeretet, nem egy csapásra
ugyan, de csodát művel vele. 1948-ban
járunk. A II. világháború sokak sorsában még mindig jelenlevő valóság, hiszen elvesztették akkor, a háborús években, azokat, akiket szerettek. Szülőket,
gyerekeket, testvéreket. Néhány árván
maradt ember próbál összekapaszkodni,
azon igyekszik, hogy hozzá hasonlóan
árván maradtakkal töltse be a hiányt,
ami az életében a szerettei elvesztésével
keletkezett. Az űr ugyan végtelen, a
gyerek, a szülő, a házastárs, a testvér pótolhatatlan, de mégis: ha adunk, kapunk

is, ha magunkhoz ölelünk valakit, aki
éppoly szerencsétlen, mint mi, valamennyire enyhülhet a magányunk, a
fájdalmunk.
Süni egyre inkább kinyílik az őt magához vevő, nevelő, nagymamájakorú
távoli rokona, Olgi, valamint a véletlenül megismert, érzelmileg súlyosan sérült orvos iránt, aki az apa szerepét próbálja megjeleníteni a számára.
S mikor már ugyan lassan, nem is
teljes értékűen, de mégis, a lehetőségek
szerint szépen alakulgat az életük, rájuk
szakadnak az 50-es évek. Azok minden
őrületével, rémületével, ésszerűtlenségével. Rajk-per, hajnali csöngetések,
melyeknek börtön, munkatábor vagy –
enyhébb esetben – kitelepítés a következménye. Vannak, akik az öngyilkosságba menekülnek.
Süni pedig az idegen nyelvekhez.
Nagy nyelvtehetség. Már gyerekkorában – illetve serdülőként – is fordít,
méghozzá orvosi szakcikkeket orvos
édesapja hátramaradt idegen nyelvű folyóirataiból a pótapja számára. Szinkrontolmács lesz, lektor egy orvosi szaklapnál.
Közben többen örökre távoznak az őt
szeretők közül. De mint addig is, s mint
mások is körülötte, különös kapcsolatban van a túlvilággal. A párbeszéd az

örökre elköltözöttekkel sohasem szakadt meg a számukra. Az igazi szerelmet, „a valakit”, a fizikai valóságában
már nem jelenlevő pótapjától várja, aki
ígéretéhez híven el is küldi az illetőt.
Igaz, egy kicsit sokára, hogy Süni mármár azt hihette, „nem végez odafenn
rendes munkát”, de végül is beváltotta
az ígéretét. A regény írója, F. Várkonyi
Zsuzsa pszichológus. „Szabad-e ebben
a férfivilágban leírni, hogy a gyógyítás
mindig a szeretetről szól?” – teszi fel a
kérdést a könyv hátoldalán. S még felhívja rá a figyelmet, hogy a szeretetről ír
pszichológiai könyveiben is. A „szépemberiről”, szemben az „ocsmány-emberivel”.
(F. Várkonyi Zsuzsa: Férfiidők regénye)
-nád-

Ha Bálint nap, akkor Balassi est

„Milyen csodálatos világ”

Borral, verssel, zenével

Évköszöntő szimfonikus dzsesszestek
(Folytatás az 1. oldalról)
A város zenei életének reprezentánsai
az utóbbi hónapokban elkényeztették
a közönséget, amelynek nem kis része
a fővárosból és a Gödöllő környékéről érkezik a különböző előadásokra.
A hagyományos műsorok – mint például a Cavaletta Nőikar és Gödöllői

tágabb értelemben a dzsessznek a
múlt század harmincas, negyvenes
éveiben Magyarországon is kiváló
kortárs (majd későbbi) reprezentánsai
voltak. Dolecskó Béla, Fényes Szabolcs, Márkus Alfréd, Eisemann Mihály, Horváth Jenő, Budai Dénes,
Gyulai Gál János, Seress Rezső dallamait együtt dúdolta a hallgatóság a

Gershwin dallamok kényeztették a
lelkes közönséget, majd a Horváth
Gábor vezette szimfonikus zenekar a
West Side Story-szvittel koronázta
meg teljesítményét. Nem maradhatott
el az estről Weiss: What a Wonderful
World (Milyen csodálatos világ) című
száma sem, amit Louis Armstrong tett
világslágerré. A Hot Jazz Band a

Az idei esztendőben is ünnepi műsorral tisztelegnek a magyar szerelmi költészet fejedelme előtt a gödöllőiek. Február 14-én, Bálintnapon a kastély barokk színházában hangzanak majd el Balassi versei a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete tagjai és a Cantus Ludus
énekegyüttes előadásában.
A hagyományos Bálint-napi megemlékezés az idén is kellemes, könnyed irodalmi
élményt ígér, aminek középpontjában a költő három múzsája, Losonczy Anna,
Dobó Krisztina és Szárkándy Anna áll. Az ő visszaemlékezéseikből elevenedik meg
Balassi személye, és az ő gondolataik köré fonódva szólalnak meg szerelmes versei.
Az elhangzó anekdoták izgalmas kalandozást ígérnek a hallgatóknak, mivel – mint
ahogy a különböző tanulmányokban is más-más vélemények jelennek meg – mindvégig keveredik bennük a valóság és a fikció a költő és a verseit ihlető asszonyok
kapcsán. Balassi Bálintot Géczi András, szerelmeit pedig Miklós Krisztina személyesíti meg. Az estet Horváth Zoltán rendezi. Az irodalmi kalandozást borkóstoló
teszi teljessé.
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Új kiállítás az Erzsébet Királyné Szállodában

A gyapjú szépsége
Szimfonikus Zenekar jubileumi
hangversenye – mellett gyakran élvezhettük különböző zenei műfajokat
képviselő előadók közös produkcióit.
Az évköszöntő hangversenyek a decemberi Talamba Ütőegyüttes – Gödöllő Város Népi Zenekara közös
koncertjeire rímeltek.
A műsor Leonard Bernstein Candide
nyitányával kezdődött a szimfonikus
zenekar előadásában, majd a Hot Jazz
Band is a színpadra lépett. Önálló és a
szimfonikusokkal közösen előadott
műsorszámaik ezúttal is bizonyították, hogy a swing zenei stílusnak és

művészek játékával. A közönségben –
korosztálytól függetlenül – mély érzéseket keltett a klasszikus magyar
játékfilmek – a Meseautó, a Hippolyt,
a lakáj – örökzöld slágereinek bravúros tolmácsolása. Ezeket a dalokat
a Hot Jazz Band színre lépésétől lehet
újra élőben is hallani Bényei Tamás
zenekarvezető korhű, bársonyos bariton hangján. Nagy tapsot arattak a
rövid improvizációk, a bendzsóverseny, s persze Fodor László oldott,
mégis ünnepi hangulatot sugárzó műsorvezetése.
A hazai klasszikus szerzők mellett

dixieland világában való otthonosságát is megcsillantotta.
A ráadások után a közönség és a művészek is elégedetten távoztak, jobb
hangulatú évkezdést nem kívánhattak, nem remélhettek.
Fodor László utószavában kiemelte:
Gödöllő büszke lehet arra, hogy ilyen
kis városként ilyen remek szimfonikus zenekara van. Hadd tegyük
gyorsan hozzá: arra is büszke, hogy a
köszöntő személyében ilyen tehetséges muzsikusa és zenetanára van...
it

Elismerés a Club Színház előadásának

Színházzal a virtuális lét ellen
Eredményesen zárult az év a Gödöllői
Club Színház számára. A művészeti
csoport Spagetti Diákszínjátszó csapata
a 15. országos Kárpát Medencei Színjátszó Találkozón Arany minősítést ért
el.
A gödöllői csapat a találkozón Halász
Tibor Online című darabját mutatta be a
szerző és Völgyi-Csík Kata rendezésében, amivel korábban már több országos megmérettetésen eredményesen
szerepeltek. A fiatalok internetezési szokásait bemutató, a virtuális lét veszélyeire figyelmeztető színdarabról Tóth
Zsuzsa, a Magyar Művelődési Intézet

munkatársa úgy nyilatkozott, meglepetés, élmény volt az előadás, ami
mértéktartóan és ízléssel idézte
meg a jelen világától távoli síkokat,
de elkerülte sablonokat.
A bemutatott művek közül a legmaibbnak, legérdekesebbnek minősítette a produkciót a Magyar
Szín-Játékos Szövetség kritikusa is,
aki szerint jól példázza a mai fiatalok életérzését annak megfogalmazása: „A virtuális térben minden más.
Mindenki másmilyen. Nincsen arc, de
van avatar. Nincsen mimika, de van
smiley. Nincsen érintés, de megrezeg-

tethetlek. Mindent megtudhatsz rólam,
de mégsem tudhatsz meg semmit. Én is
megtudhatok rólad mindent, de mégsem
ismerlek meg soha.”
jk

Január 12-én nyílt meg Toll Tünde
gyapjúkép-alkotó művész „Gyermekeinknek” című kiállítása az Erzsébet
Királyné Szálloda éttermében.
A művész 2004 őszén, lakberendezői felhívásra kezdett kísérletezni a gyapjúval.
Munkája fő mozgatórugói: Hogyan használható fel a gyapjú melegsége vizuális élményként? Hogyan sokszorozza meg a
dinamikus mozgás minőségének ábrázolását a gyapjú önmagában is gyógyító
ereje?
A tárlaton köszöntőt mondott Varga Zsolt, a szálloda igazgatója, a kiállítást Kolozsvári Zita költő nyitotta meg; hangszeren közreműködött Török Máté. Az alkotások február 26-ig tekinthetők meg.
hc

Megnyílt Lőrincz Ferenc kiállítása

Átváltoztatás
Érdekes és rendhagyó kiállítás nyílt a hét végén a Levendula Galériában. Lőrincz Ferenc festőművész
alkotásai már nem először
láthatók itt, most azonban
egyfajta művészi „kettős
látással” ismerteti meg az
érdeklődőket.
A gödöllői alkotó művein
keresztül magyarázza meg az absztrakció lényegét, nyáron készített virágcsendéleteit ugyanis nem a hagyományos módon, hanem kétféle változatban
örökítette meg. Először egy “érthetőbb” változatot festett, majd ezt absztrahálta és lettek a virágokból, levelekből, egyenes és kacskaringós szárakból négyzetek, körök, színek, struktúrák, amikről első ránézésre talán nem is gondolnák, hogy szemet gyönyörködtető virágokat vetett papírra a művész. A kiállítás
2012. február 16-ig tekinthető meg.
bj
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MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

Híres Hölgyek Gödöllőn

2012 – A Nők Éve
A Gödöllői Barokk Év sikerét
követően az idén ismét tematikus évet rendez városunk, s ezúttal olyan hölgyeket állít a középpontba, akik jelentős szerepet töltöttek be egyrészt a város életében, másrészt a magyar történelemben és a művészeti életben. Az egész éven át
tartó programsorozat, hasonlóan az előző évihez – a városi
kulturális intézmények, művészeti csoportok, valamint a helyi civilszervezetek összefogásával valósul meg.
Több mint 30 rendezvény – kiállítások, színházi előadások, koncertek,
családi programok – segítségével ismerhetik meg az érdeklődők a Gödöllőhöz kötődő híres hölgyeket.
Igaz, nem is feltétlenül kell őket bemutatni, hiszen Mária Terézia királynő, Erzsébet királyné, Mária Valéria,
Zita királyné, Blaha Lujza, Brüll
Adél, Undi Mariska, Kriesch Laura
neve nem csak hazánkban, hanem
külföldön is jól ismert. Közülük
azonban, a legtöbbször csak a ma is
Sisiként emlegetett Erzsébet királynét
kapcsolják városunkhoz, bár a barokk
évnek köszönhetően Mária Terézia
királynő nevét is egyre többször emlegetik együtt Gödöllőével.
Azt azonban már például kevesen
tudják, hogy a Nemzet Csalogányaként számon tartott Blaha Lujzának
itt volt nyaralója abban a városrészben, ami ma a színésznő nevét viseli.
A Gödöllői Tavaszi Napok nyitórendezvénye, a Gödöllői Városi Múzeum új időszaki kiállítása előtte tiszteleg: a tárgyi emlékek és a fotók mellett filmbejátszásokkal elevenítik fel
alakját.
Az egykori szecessziós művésztelepen is meghatározóak voltak a nők,
akiknek munkái a nemzetközi színtéren is rangos elismeréseket arattak.
Az ő alkotásaikat, többek között Frey
Vilma, Remsey Ágnes és Kriesch
Laura munkáit csodálhatják meg tavasztól a Művészetek Házában.
Szintén kiállítás állít emléket Erzsébet királynénak, és az őt körülvevő

magyar udvarhölgyeknek és palotahölgyeknek a Királyi Kastélyban. A
nyáron megnyíló új időszaki tárlat
többek között Festetics Mária, Ferenczy Ida és Sztáray Irma személyére is
nagy hangsúlyt helyez.
Gödöllő szolgált állandó lakhelyéül élete utolsó szakaszában Brüll
Adélnak, Ady Endre múzsájának is,
akinek egykori villája ma része a városi múzeum irodalmi túrájának.
Alakját a Léda koncert – Múzsák,
asszonyok a művészetben című zenés
szabad téri előadáson idézik majd fel
nyáron, a városi múzeum udvarán,
ahol Ady Endre Lédához írt verseiből
is hallhat majd a közönség.
A Gödöllőn töltött napok meghatározóak voltak Magyarország utolsó
királynéja Zita számára is. A királyi
család a kastélyból menekült Bécsbe,
itt érte őket a monarchia felbomlásának híre. 2012. november 20-án,
Habsburg Ottó születésének 100. évfordulóján hangversennyel emlékeznek az utolsó magyar király fiára, és
Zita királynéra a Gödöllői Királyi
Kastélyban, ahová a trónörökös a
rendszerváltást követően többször is
ellátogatott.
A Nők Éve lehetőséget ad egy régi
terv megvalósítására is: a megújult
lovardában először kerül sor a gödöllői Erzsébet-bálra, amit hagyományteremtő szándékkal rendeznek meg
november 17-én.
A sorban azonban nem csak a Gödöllőhöz kötődő híres nők kapnak helyet, a város fotókiállításon tiszteleg
majd azok előtt a hölgyek előtt, akik
tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak, illetve hozzájárulnak a világ
megváltoztatásához, példát mutatnak
nekünk.
A fentiek természetesen csak ízelítők az egész éven át tartó gazdag
programkínálatból, aminek egyik érdekes színfoltja lesz a Sisi Baráti Kör
előadássorozata a Királyi Váróban.
Ennek során igazi helytörténeti kü-

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, amelyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk maradt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra.

A premontrei főgimnázium freskói

lönlegességeket tudhatnak meg az érdeklődők, s többek között olyan hölgyekről is szó esik, akiknek gödöllői
kötődése kevésbé ismert. Így például
Cillei Borbáláról (Még egy királyné!), Rozgonyinéról, akiről Arany János balladát írt, a Grassalkovich-feleségekről, valamint a színművészet
olyan meghatározó alakjairól, mint
Hegyesi Mari és Ligeti Juliska. A
márciusban induló előadásokra a tervek szerint minden hónap második
szombatján kerül sor.
A Nők Éve gasztronómiai ínyencségeket is tartogat: a Solier cukrászda
jóvoltából a különlegességek kedvelői megkóstolhatják majd az újragondolt Blaha Lujza-tortát, és számos,
ebből az alkalomból készült tortakülönlegességet.
Bár a tematikus év hivatalosan
márciusban veszi kezdetét, a Levendula Galériában már megkezdődtek
az ehhez kapcsolódó kiállítások: január elejétől év végéig, kétheti váltásban a galéria kirakatában többségében gödöllői női képző- és iparművészek munkáiban gyönyörködhetnek
az érdeklődők.
(A Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012
A Nők Éve részletes programjai megtalálhatók a www.godollo.hu honlapon.)
(ny.f.)

Még egy hónapig mulathatunk

Kulturális ízelítő

Farsang ideje

Naptár 2012

A farsang hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot
megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. Az idén február 22-ig vigadozhatunk.
A farsang a tavaszvárás pogánykori, ünnepeiből nőtt ki,
gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás,
eszem-iszom, valamint a párkeresés, udvarlás időszaka. Zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre, miszerint a tél
utolsó napjaiban – amikor rövidek a nappalok és hosszúak az
éjszakák – a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Ezeket vigalommal, jelmezes felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni. Ijesztő jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék a halált, a rosszat és a hideget.
Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült bennük. A városi polgárság elsősorban a német hagyományokat
vette át. Ezzel szemben az arisztokrácia körében az itáliai és
francia szokások terjedtek el, de fellelhetők pogány germán
vagy éppen ókori görög-római motívumok is.
Magyarországon már Mátyás korában divatban voltak
bizonyos itáliai mintákat követő álarcos mulatságok, sőt II.
Lajos udvarában a farsang idején harci játékokat is rendeztek.
Az egyház kezdetben rossz szemmel nézte a fékevesztett mulatozást, az ördög művének tartotta és üldözte is, visszaszorítani azonban nem tudta.
A farsang időszaka a táncmulatságok legfőbb ideje volt, a
falvakban a bálok többsége a kocsmákban, vagy bérelt házakban zajlott. Minden társadalmi réteg megrendezte ilyenkor a
maga bálját, a szervezők általában a legények voltak. A táncmulatságok mellett különböző játékokat, vetélkedőket rendeztek, de ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is a falvakban.
A régi hagyományokból mára leginkább a bálok maradtak
meg, hiszen napjainkban is a farsang idején kerül sor a legtöbb ilyen rendezvényre.
(b.z.)

Városunk gazdag és színes kulturális életét mutatja a
2012-es gödöllői naptár, amit év végéig igyekeztek minden háztartásba eljuttatni. A fotó összeállításban az elmúlt évek rendezvényeinek feledhetetlen pillanatai köszönnek vissza, de a kiadványból ahhoz is segítséget
kaphatnak az érdeklődők, hogy mikor, milyen programokra számíthatnak az idei esztendőben.
Bár a naptárakat már december közepétől folyamatosan kézbesítették, mégis az elmúlt hetekben többen is
jelezték, hogy nem érkezett meg hozzájuk. Azok, akik
valamilyen oknál fogva nem kaptak, a városháza portáján jelezhetik igényüket, illetve ott átvehetik azt.
(k.j.)

A mai Szent István Egyetem, az egykori Premontrei
Gimnázium épülete gazdag
tárháza a művészeti alkotásoknak, amik között egyaránt megtalálhatók a II. világháború előtti művek és
azt követő időszakban készült alkotások. Sajnos sok
festmény, szobor és emlékmű áldozatául esett a szocialista kultúrszemléletnek,
az egyházi és nemzeti témájú művek tudatos megsemmisítésének.
Az épület díszítésében
jelentős szerep jutott a Gödöllői Művésztelep alkotóinak is. Sidló Ferenc több
szobrot, Nagy Sándor pedig több freskót készített a premontrei rend számára.
Eredetileg a lépcsőház mennyezetét is Nagy Sándor gödöllői festőművész
alkotása, a Hadak útja című triptichon díszítette. Ez a mű a korabeli kritikusok elismerését is kivívta. Az egykori díszteremben további két alkotása volt
látható: a bejárati falon volt a
leleszi rendház
és a váradszentmártoni rendház képe, a terem végfalán
pedig a gödöllői gimnáziumhoz kapcsolódó
„Alapítás” című festménye
kapott helyet.
Ennek előterében az alapító prépost és a tervező építészek voltak láthatók, a háttérben pedig a jászói prépostság képe. Ezekről sajnos már csak régi fényképek maradtak ránk.
A refektóriumot Kontuly Béla festőművész secco képei díszítették. A keleti félkörívben a Kánai menyegző, a mennyezeten Szt. Norbert látomása
Prémontréban, a bejárat fölötti félkörívben A csodálatos halfogás volt látható. A refektórium előtti társalgó festményei szintén a művész munkái. Az
ide nyíló üvegajtó felett van a Jászó alapítása témájú kép, vele szemben, tehát a bejárati ajtó
feletti részt az
ócsai és a zsámbéki templomromok képei töltötték be, az oldalfal
félkörívében pedig
észak-magyarországi és erdélyi premontrei
épületek
képei
voltak
láthatók
(rozsnyói gimnázium, a kassai internátus, a kassai rendház és templom, a nagyváradi gimnázium és templom)
a képek 1930-ban készültek.
Az internátus egykori ebédlőjét is bibliai témájú képek díszítették: keleti
falát Dudits Andor festőművész a „II. István fogadja az első premontreieket”, a nyugati falát pedig „A csodálatos kenyér és hal szaporítás” című
mindkét falfelületet teljesen betöltő freskója díszítette.
Forrás:
Babó Elek: A Gödöllői Agrártudományi Egyetem
építésének története 1945-1985
Fotók: Balázs Gusztáv és
udvgodollo.uw.hu

2012. január 18.

Gödöllői Kutyasport Központ

„Kölcsön-kutyás” tanfolyam gyerekeknek
A Gödöllői Kutyasport Központ (régi
nevén Gödöllői Kutyakiképző Iskola)
az igen népszerű és nagy látogatottságnak örvendő alap- és középfokú tanfolyamai mellett elindította a gyermekeknek szóló kutyás tanfolyamát. Ez a hiánypótló lehetőség azért egyedülálló,
mert nem kell hozzá saját eb. A központ
a foglalkozások idejére biztosítja a gyerekek számára a kutyákat, akiket – a
szülők nagy örömére – nem kell hazavinni.
Megkérdeztük Halász Árpádot, a Gödöllői Kutyasport Központ vezetőjét,
hogy honnan jött az ötlet.
– A szintén gyerekeknek tartott nyári táboraink alkalmával egyre többen kerestek meg azzal az igénnyel, hogy év közben szívesen jönnének alapfokú tanfolyamra és tanulnának még többet, de a
legtöbb gyereknek nincs kutyája. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek
állatszerető és értő szemlélettel nőjenek
fel, ezért örömmel ért minket a kérés.
Összeállítottunk egy négy hétvégés, fiataloknak szóló tematikát és egy kis oktató füzetet. Már az első tanfolyamnak is
nagy sikere volt.
– Milyen kutyákat kapnak kölcsön a
gyerekek?
– Elsősorban „filmes” kutyákat. A központban laknak azok az ebek, akikkel
filmekben, reklámokban dolgozunk.
Ezek a kutyusok többek között Gerard
Depardieuvel, Donald Sutherlanddel
és Angelina Jolieval forgattak. Mind
egészséges, kedves, jól nevelt kutyusok.
– Hány éves kortól lehet jelentkezni?
– A kölcsönkutyás tanfolyamra 10-15
éves korig várjuk a fiatalokat. Természetesen olyanok is jöhetnek, akiknek
van otthon kutyája, hiszen a foglalkozásokon a kölcsön ebbel elsajátított feladatokat az otthoni kutyusnak is lehet
tanítgatni. Várjuk azokat is, akik egyáltalán nem ismerik a kutyákat, esetleg kicsit tartanak is tőlük. A kis létszámú csoport, a barátságos oktatók és az odaadó
négylábúak mindent megtesznek azért,
hogy eloszlassák a félelmeket és magabiztosságot nyújtó tudást adjanak.
– Mi a tapasztalat, hogyan viszonyulnak a kutyák a gyerekekhez?
– Ezeknek az ebeknek a viselkedését a
filmforgatások előtt teszteljük, szocializáljuk őket és tréningezünk velük. A forgatásokon is abszolút agressziómentesnek és bárkivel együttműködőnek kell
lenniük. Emberközpontúak, nem ijednek meg hirtelen zajoktól, kiegyensúlyozottak, így ideálisak gyerekek mellé
is. Az első örömteli találkozást követően
már a foglalkozás felétől minden kutya
és „gazdája” harmonikus párost alkotott. Hozzá kell tenni, hogy a foglalkozások 80 százalékban póráz nélkül zajlanak, a tanítás a pozitív megerősítésen
– közös játék, jutalomfalat – alapul.
– Hogyan viszonyultak a gyerekek a
kutyákhoz?
– Hagytuk, hogy a gyerekek válasszanak, mert hisszük, hogy a későbbi
együttműködés a kölcsönös szimpátián
múlik. Ebbe csak akkor szólunk bele, ha
a kutyus tetszetős külseje csábítóbb volt,
mint a viselkedése. Figyelmet fordítunk
arra, hogy egy hiperaktív gyerkőc egy
ELVESZETT
Szilveszter éjjelén a Blahai részről el‐
tűnt a képen látható, TODI névre hall‐
gató, másfél éves kan beagle kutyánk,
nyakában kék szövet nyakörvvel. Há‐
rom gyermek várja nagyon haza!
Tel.: 70/7085‐747.
ELVESZETT
Január 4‐én találtunk Gödöllőn,
Blahán (a Manna ABC előtt) egy
zsemleszínű, ivartalanított kan
labrador keverék kutyát. Várjuk a
gazdi jelenkezését.
Tel.: 30/454‐8887.
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Élő-Világ

aktívabb, de kiegyensúlyozott kutyával,
míg egy csendesebb, szerényebb „gazdi” egy nyugodtabb, de nyitott kutyával
szerezzen élményeket. A foglalkozások
nemcsak az idő eltöltéséről szólnak. A
kutyákkal való játékos tanulás olyan
mély tartalmakat is hordoz, melyek
meghatározóak lehetnek a gyermekek
egészséges szemléletének kialakításában, készségek és képességek fejlesztésében. Például azok, akiknek szétszórt a
figyelme, a foglalkozások alatt aktív
koncentrálást tanulhatnak. Aki gátlásosabb, a kutya segítségével és a sok játékos gyakorlatnak köszönhetően sokkal
nyitottabbá válik. Fantasztikus volt lát-

lasztanék, az oktatónak is az volt, megszerettem. Jó házőrző, okos és szép.
Ricsi: Egyértelmű. Jó lesz tanítgatni.
Labradort szeretnék, mert a tanfolyamon is az volt és megtetszett.
– A négy hetes tanfolyam végén izgultatok-e a vizsgán?
Alexandra: Nem annyira, de jó volt túllenni rajta, örültem a 95 pontnak.
Ricsi: Hajaj! Mert sokan voltak a nézők,
de örültem a magas pontnak, a maximum 100 pontból 97 pontot értem el!
– Kinek ajánlanátok a „kölcsön-kutyás” gyerektanfolyamot?
Alexandra: Azoknak, akik félnek a kutyáktól, mert itt biztosan megtanulják

A világ egyik legritkább vadvirágát sikerült
megmenteni Magyarországon
A világ egyik legritkább vadvirágát
sikerült megmenteni a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének munkatársai és uniós támogatás segítségével. A tartós szegfű kizárólag Magyarországon fordul elő, egyetlen tő
természetvédelmi értéke 250 ezer forint.
Öt évig tartott az a visszatelepítés
program, melynek segítségével elérték, hogy újra 20-30 ezer szegfű legyen főként a Kiskunsági- illetve a
Duna-Ipoly Nemzeti Parkban –
mondta a Füvészkert igazgatója. Mihalik Erzsébet kifejtette: az élőhely
beszűkülése miatt volt szükség a ritkaság megmentésére, a több tíz évvel
ezelőtti, nem kellően átgondolt erdőtelepítések miatt a növény nem tudott
„magától” visszatelepülni, „mi ebben
segítettünk” – fogalmazott.
Nagy logisztikai feladatot kellett
megoldani, „rengeteg segítőnk volt,
hallgatók, barátok, ismerősök”, akik

Szegedről segítették kiszállítani a növényeket – fűzte hozzá. A felvetésre,
hogy sokan talán fel sem ismernék a
tartós szegfűt, Mihalik Erzsébet megjegyezte: egy növény értékét nem a szépsége és nagysága adja, hanem a ritkasága és egy-egy életközösségben betöltött helye. A tartós szegfű a ritkasága
miatt érték.
pts

2012 év madara – az egerészölyv

ni, hogy ezek a folyamatok milyen
gyorsan mennek végbe és felépül az a
kommunikációs híd, melynek segítségével egy nyelvet beszél a gyerek és a
kutya.
Megkérdeztük a tanfolyamon részt vevő
14 éves Nagy Alexandrát és a 11 éves
Nagy Richárdot az élményeikről.
– Hogyan éreztétek magatokat és mi
volt a legjobb dolog a tanfolyamon?
Alexandra: A játékos feladatok tetszettek és a vidám hangulat. Rendkívül
érdekes volt, amiket tanultunk és hasznos is. A legjobb élmény a közös játékok a csoporttal: tapsolós, dobbantós. Jó
lenne, ha a tanárok a suliban olyanok
lennének, mint a tanfolyamon az oktatók.
Ricsi: Amikor beléptünk, kicsit bizonytalan voltam, de mindenki barátként kezelt minket és a kutyák is szeretetet sugároztak. Nagy élmény volt az első találkozás, amikor Árpi nekem ajánlotta a
labradort, Dustit. A tanfolyam alatt nagyon megszerettem ezt a fajtát.
– Miről tanultatok?
Alexandra: Hogyan legyek falkavezér.
Ricsi: A helyes etetésről, a fajták gondozásáról és arról, hogyan érjem el, hogy
rám figyeljen a kutyám.
– Ha nincs kutyátok, miért akartatok
jönni, mi motivált, hogy jelentkezzetek?
Alexandra: Szeretem a kutyákat és szeretnék minél többet tudni róluk. Azt szerettem volna, hogy tudjam a tanultakat
használni és felkészültek legyünk, ha
nekünk is lesz.
Ricsi: Anya ráncigált el, mert nem bíztam a kutyákban. A tanfolyam végére ez
már elmúlt.
– Szeretnétek saját kutyát?
Alexandra: Persze. Jó érzés biztos hátterű tudással elindulni. Rottweilert vá-

kezelni a félelmüket. Akiknek nincs kutyájuk, de szeretnének, vagy van kutyájuk, de jobban meg szeretnék ismerni a
gondolkodását.
Ricsi: Akik szeretik a kutyát, meg azoknak is, akik annyira nem kedvelik őket,
mert itt biztosan jól éreznék magukat.
Már várjuk a következőt. Ez olyan
élmény, ha elkezded, nem tudod abbahagyni.
Dr. Kovács Ilona állatorvos: A kiegyensúlyozott gyerek-kutya kapcsolat
kialakítását mint háromgyermekes
édesanya és mint állatorvos is nagyon
fontosnak tartom. Az iskolás korú gyerekeknek a kedvencek tartása, a velük
való foglalkozás stabilitást, biztonságot,
sikerélményt jelent. A gyerekek gyakran
fordulnak kutyájuk felé, ha szomorúak,
gondjaik vannak vagy ha biztonságra
vágynak. Egy kutyás program az egyik
legjobb társasjáték: amint megértik a
kutya jelzéseit, testbeszédét, egyre toleránsabbá válnak az állattal. Ha a gyerekek rendszeresen foglalkoznak kedvencükkel, ez segítségként szolgál az
időbeosztás megtanulásában, a felelősség tudat kialakításában. Ez természetesen az élet minden területén kamatozódik. Az a tapasztalatom, hogy a gyerekek szívesen olvasnak, tanulnak a kutyák szokásairól, igényeiről, a felelős állattartásról, a természet-és állatvédelemről, ha valaki megfelelően motiválja
őket, ha felkelti az érdeklődésüket. Ezeket az információkat aztán beépítik a
hétköznapjaikba, továbbadják ismerőseiknek. Az állatokkal való játék pedig
segíti a gyerekek közösségbe való beilleszkedését.
A kölcsön kutyás gyerektanfolyamról
további információt találhatnak a
www.godolloikutyasport.hu oldalon.

TALÁLT KUTYA
Szilveszterkor talált
kan palotapincsi várja
gazdiját.
Tel.: 30/454‐8887.

Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozómadarunk, sík- és hegyvidéken
egyaránt előfordul, így a laikusok által
úton-útfélen látott „sasok” általában ennek a fajnak a képviselői. Ráadásul az
egerészölyvek kifejezetten szeretnek is
a forgalmas utak, autópályák mellett
ücsörögni, hogy a kezelt (legeltetett, kaszált) gyepfelületek nyújtotta könnyebb
zsákmányszerzési lehetőséget kihasználják. Azonban nem volt ez mindig
így!
A múlt században az intenzív ragadozóüldözés és a fészkelésre alkalmas fák
hiánya miatt az Alföld nagy részéről
eltűnt a faj és szinte kizárólag csak a
hegy- és dombvidéki erdős területeken
költött.

a fészket, de ezt követően még több hétig a szülőkkel maradnak.

A védelem pozitív hatása
A ragadozómadár-pusztítás tiltásának
hatására és a II. világháborút követő fásítások eredményeképpen az elmúlt 2030 év során az egerészölyv visszafoglalta korábbi élőhelyeit és ma már az alföldi fasorokban és facsoportokban is
jelentős számban fészkel. Legjobb élőhelyei azonban továbbra is azok a természetközeli mozaikos területek maradtak, ahol nyílt gyepek, szántók és
zártabb erdők is megtalálhatóak egymás
szomszédságában.
Az egerészölyv néhány tízezer példányra tehető hazai állománya állandó, mely
télen feldúsul a hozzánk északról érkező
példányoknak köszönhetően, ezt számos gyűrűzött példány megkerülése is
bizonyítja. Az egerészölyv hazánkban
1933 óta élvez lelövési tilalmat, 1954
óta törvény által védett, természetvédelmi értéke példányonként 10 ezer forint.

rágcsálók száma jelentősen változhat
egyik évről a másikra, ezért az ölyvek
táplálék-összetétele és ezzel párhuzamosan a költésbe kezdő párok és a kirepülő fiókák száma is jelentős éves ingadozást mutat.
Pocokgradációs években (évtizedenként néhány alkalommal bekövetkező
robbanásszerű állománynövekedés) az
alföldi területeken élő ölyvek szinte
kizárólag (70-90 százalékban) rágcsálókkal táplálkoznak, nagy hasznot hajtva ezzel a mezőgazdaságnak.
A pocokpopulációk összeomlásakor a
síkvidékeken is megnő az alternatív
zsákmányfajok gyakorisága, amelyek
egyébként a hegyvidéki területeken
minden évben nagy részét teszik ki a
tápláléknak. Így a területtől és az időszaktól függően rovarok, kétéltűek és
hüllők, vagy kisebb testű madarak is
meghatározó részét képezhetik a tápláléknak, de a kisemlősök aránya ilyenkor
is jelentős marad (20-40 százalék).

Hogyan szaporodik?
Fészkét szinte kizárólag fákra, általában
a lombkorona középső részébe építi. A
rendelkezésre álló fák méretétől és ágszerkezetétől függően a fészek föld feletti magassága akár 3 és 25 méter között is változhat. Fészekalja leggyakrabban 2-3, ritkán 1 vagy 4 tojásból áll,
amelyeket általában március végén,
április elején rak le. Az átlagosan 35 napig tartó kotlásban mindkét szülő részt
vesz, de a tojó lényegesen több időt tölt
a fészken. A fiókák júniusban hagyják el

Gazdát kereső kutyák, online

HA IDEJE, PÉNZE ÉS JÓ SZÍVE VAN,
AJÁNDÉKOZZA MEG MAGÁT AZ EMBER
LEGJOBB BARÁTJÁVAL! SOK ÖRÖME
LESZ! GÖDÖLLŐ HATÁRÁNÁL SOK
KEDVES KUTYA VÁR LÁTOGATÁSÁRA!
DÓRI SEGÍT ÖNNEK.
TEL.: 20/5548‐450

A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti Teleppel együttműködve létrejött egy
weboldal, ahol a menhelyen gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.
Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu

Mivel táplálkozik?
Nevét arról kapta, hogy fő táplálékát a
kisemlősök jelentik, azonban legfontosabb zsákmánya hazánkban nem egy
egérfaj, hanem a mezei pocok. Mivel a

Természetvédelmi és gazdasági szerepe
Annak köszönhetően, hogy leggyakoribb ragadozómadarunk táplálékának
messze túlnyomó többségét a mezőgazdasági kártevő kisrágcsálók, elsősorban a mezei pocok teszi ki, a faj
sok-sok millió forint rágcsálóirtásra
fordítandó költséget takarít meg a gazdáknak, az országnak.
mme
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Sport

Röplabda – Remek januári kezdés

Futsal – Szenzációs idénykezdés

Kupa és bajnoki sikerek

Bikák bravúr a listavezető otthonában

Jól kezdte a TEVA-Gödöllői RC
női csapata a 2012-es évet. Ludvig Zsolt tanítványai három bajnokin (a TF ellen a fővárosban,
Békéscsabán, majd idehaza a
Miskolc ellen is), valamint a Magyar kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén is nyerni tudtak
az UTE otthonában 3:1-re.

Remekül folytatta az NB I-es futsal bajnokságot a Gödöllői Bikák
csapata, akik az elmúlt hétfőn
megrendezett 12. fordulóban, a
listavezető MVFC-Berettyóújfalu
otthonában tudtak nyerni 3–2-re.
Győzelmével a csapat továbbra is
az 5. helyen áll a tabellán.

Erőltetett menetben kezdte az idei évet a
Gödöllő, miután január első hétvégéjén
a TF elleni bajnokin már pályán voltak a
lányok. Simán nyert 3:0-ra a TEVA a
fővárosban, ahogyan az Újpest elleni
kupameccsen is, ami jó alaphangot adott
a mieinknek. A január 18-ai, gödöllői
kupavisszavágó koránt sem lefutott, de
mindenképpen lépéselőnyben van a
TEVA-GRC.
A bajnoki szereplést Békéscsabán folytatták a gödöllői hölgyek, ahol Csengeri
Petráék, akik mondhatni lányok voltak
a gáton, nagy csatában hozták el a bajnoki pontokat a viharsarokból.
A 18. fordulóban a Miskolc látogatott
Gödöllőre, akik ellen volt mit törleszteni, hiszen az ősszel éppen a Borsod
megyei városban szenvedte el talán az
idei bajnokság eddigi legfájóbb vereségét a csapat. A visszavágás sikerült, sima 3:0-val küldte haza a vendégeket a
Gödöllő, többnyire a kiegészítő emberek remeklésének is köszönhetően.
A 18. játéknapot követően a TEVA-Gödöllői RC csapata 45 ponttal az alapszakaszban a 2. helyet foglalja el a tabellán.
Női NB I. alapszakasz, 17. forduló
Békéscsabai RSE – TEVA-Gödöllői RC
1:3 (-16, 21, -24, -24)
Női NB I. alapszakasz, 18. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Albrecht-Miskolci VSC-MISI 3:0 (17, 13, 14)
Magyar Kupa, negyeddöntő, első
mérkőzés: UTE – TEVA-Gödöllői RC
1:3 (23, -20, -21, -21)

NB I. NŐI RÖPLABDA
MÉRKŐZÉS
2012. 01. 21. szombat 17 óra
TEVA GRC – BIÜ KAPOS-VÁR

SZIE Sportcsarnok

Utánpótlás – Remeklő fiatalok
Eredményesen indult a Gödöllői Röplabda Club utánpótlásának a 2012-es év,
hiszen két fronton is szép sikert értek el
a csapatok. Január 7-én Miskolcon rendezték az Országos Ifjúsági Kupa (OIK)
elődöntőjének első tornáját, ahol a házigazdák mellett a Vasas volt még az ellenfele a GRC fiataljainak. A vendéglátókat 3:0-ra verték Szabados István tanítványai, míg a csoport favoritjától, a
Vasastól 3:0-ra kapott ki a Gödöllő. Ami
bíztató a visszavágók előtt, hogy a csoportból az első kettő jut tovább a 6 csapatos országos döntőbe, így, ha ismét
nyerni tud a csapat a Miskolc ellen, akkor nagy esélye van a továbbjutásra a
gárdának.
Az OIK keret tagjai: Czene Adrienn,
Kóczián Mária, Háfra Dominika, Almási Ramóna, Lados Szilvia, Kovács
Martina, Mihajlovic Marina, Sovány
Adrienn, Dajka Dalma, Tompa Brigitta,
Botlik Renáta, Mester Adél, Simák Dominika, Halla Petra, Kovács Adél.
Január 9-én a Török Ignác Gimnázium VI. korcsoportos (1993-1996) csapata selejtezőt játszott az országos elődöntőbe jutásért. Pest megye és JászNagykun- Szolnok megye második helyezettjeinek csatáját könnyedén nyerte
3:0-ra a gödöllői csapat, ezzel résztvevője az országos elődöntőnek, amelyre
január 26-án, Kecskeméten kerül majd
sor.
A csapat tagjai: Lados Szilvia, Kóczián
Mária, Almási Ramóna, Dajka Dalma,
Német Noémi, Krámer Vivien, Gelencsér Flóra, Fekete Henrietta, Koleszár
Kitti, Le Kim Evelin.
-li-

1%
Kérjük, hogy támogassa idén is adója
1%-ával a Gödöllői Röplabda Clubot.
Felajánlásaikat a következő címre várjuk:
Gödöllői Röplabda Club
Adószám: 19182425-2-13

Téli Margita 40/30/20/12/6
gyalogos teljesítménytúra
Időpont: 2012. 02.11.
Rajt-Cél: Gödöllő Erkel Ferenc Általános Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 7-9 óráig
Cél nyitva tartása: 19 óráig
Szállás lehetőséget biztosítunk a
rajtban előzetes bejelentkezés alapján. Csomagmegőrzés a rajtnál!
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 40/30/20 km-es távokon 800 Ft/fő
12/6 km-es távokon 400 Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény
40/30/20 távokon 100 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turistatérképe
További információ az alábbi telefonszámokon:
06-30/209-2828,
06-30/609-8729, 06-20/341-7063
Téli Margita 40 útvonala: Gödöllő
– Máriabesnyő Templom– Gudrahegy – Pap Miska-kút – Istállós-kastély – Romtemplom – Margita – Do-

monyvölgy – Zöldház – Erzsébet pihenő – Kőkereszt – Juharos – Máriabesnyő vm. – Egyetemi erdő – Gödöllő
Téli Margita 30 útvonala: Gödöllő
– Máriabesnyő templom – Gudrahegy –Pap Miska-kút – Istállós-kastély– Romtemplom – Margita – Domonyvölgy – Pap Miska-kút – Gudra-hegy – Gödöllő
Téli Margita 20 útvonala: Gödöllő
– Máriabesnyő templom – Gudrahegy – Pap Miska-kút – Istállóskastély – Romtemplom – Domonyvölgy – Pap Miska-kút – Gudrahegy – Gödöllő
Téli Margita 12 útvonala: Gödöllő
– Máriabesnyő templom – Gudrahegy–Gödöllő
Téli Margita 6 útvonala: Gödöllő –
Erzsébet-park – Gödöllő
A rendezvény a Margita Kupa 1.
fordulója!

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-17 éves
kor közötti, focizni vágyó fiúk jelentkezését korosztályos labdarúgó csapataiba. Gyere, focizz velünk és légy
részese az élménynek! Érdeklődni a:
+36/20-958-04-14-es telefonszámon.

Lányok figyelem!
Szeptemberben indult leány csapatba
várjuk15-18 év közötti, focizni szerető
lányok jelentkezését. Edzések helye és
ideje: Szerda 16-17 óráig a Hajós iskola tornatermében. Érdeklődni a:
+36/30-580-86-18-as telefonszámon.

TÁMOGASSA A JÖVŐT!
Kérjük, hogy támogassa a Jövőt! Várjuk idén is azokat, akik adójuk 1%-val
segítenék a Gödöllői Sport Klubban sportoló fiatalokat!
A Gödöllői Sport Klub a következő címre várja a felajánlásaikat:
Gödöllői Sport Klub/Adószám: 19182425-2-13

Baranyai Pál keretébe visszatért Nagy
Roland, aki még a nyáron igazolt el, éppen a Berettyóújfalu hívó szavára. Nos,
a frigy rövidnek bizonyult, így fél év
után visszatért a gödöllőiekhez a tehetséges fiatal játékos. Mondhatnánk, édes
volt a „Nagy” bosszú, ugyanis éppen az
U21-es válogatott játékos egyenlített a
15. percben. A félidőben mindkét csapat rendezte a sorait, de látszott, hogy a
Gödöllő jól felkészült a hazaiakból, akik
szenvedtek is rendesen. A folytatásban
ismét előnyhöz jutott a bajnoki tabella
élén álló Mezei-Vill, de ez az előny sem
tartott sokáig, ugyanis Schrancz Balázs
ismét egyenlített.
A vendéglátók mindenáron meg szerették volna szerezni, a nem titkoltan,
bekalkulált három pontot, így vészkapussal rohamoztak. Az öt a négy elleni
játékba aztán belebuktak, ugyanis városunk futsalosai remekül védekeztek, sőt
a 40., utolsó perben a győztes találatot is
bevitték, Baranyai Pál jóvoltából.
A bravúros győzelemnek köszönhetően
továbbra is az 5. helyen áll a csapat 21
ponttal. Lapzártánk után a 20 pontos
Admirál Haladás látogatott Gödöllőre,
míg január 18-án az 5. fordulóból elmaradt ETO FC elleni mérkőzését pótolja a Gödöllői Bikák csapata. Ez a találkozó 20:30 órakor kezdődik majd az
Egyetemi sportcsanokban.

Futsal NB I., 12. forduló
MVFC-Berettyóújfalu – Gödöllői Bikák 2–3 (1–1) Gól: Nagy Roland, Schrancz Balázs, Baranyai Pál
Utánpótlás – Ausztriai tornagyőzelem
Remek eredményt ért el ismét a Gödöllői Bikák 1996-os, U16-os korosztálya,
akik az ausztriai Weiz városában megrendezett, egy évvel idősebb korosztálynak kiírt tornán sem találtak legyőzőre
és száz százalékos teljesítménnyel nyerték meg az U17-es futsal tornát.
A rövidített játékidővel megrendezett
futsal kupán Tóth László tanítványai a
csoportmeccsek során 3–0-ra verték a
hazaiak „B” csapatát, míg az SG WRG
formációt 1–0-ra, a Gleinsdorf gárdáját
5–0-ra, majd a csoportrangadón a College Weiz együttesét 3–2-re.
Az elődöntőben a házigazda SC Weiz
„A” keretével kerültek össze a gödöllői
fiatalok, de ez sem okozott gondot, 3–1re verték a vendéglátókat a mieink. A

döntőben ismét a College Weiz csapatával került össze a Gödöllő, akik az ETO
Futsal Club U17-es együttesét ütötték el
a döntőbe jutástól (4. lett az Győr).
A visszavágásban reménykedő ausztriai
fiataloknak csalódniuk kellett, ugyanis a
mindvégig jobban játszó gödöllőiek ezt
a meccset is hozni tudták, ezúttal 1–0-ra,
ami egyben a tornagyőzelmet is jelentette a számukra.
A tornagyőztes Gödöllői Bikák U16-os
csapatának edzője értékelte a sikert: –
Nagyon örülünk az újabb sikernek –
kezdi Tóth László –, persze azért hozzáteszem, hogy helyén kezeljük a kupagyőzelmet. A 12 perces meccseken sok
mindenre nem volt lehetőség. Viszont
abból a szempontból jó volt, hogy pörögni és koncentrálni kellett, ami azért is
volt jó, mert le tudtam mérni a srácokon,
hogy hogyan tudják felvenni a kesztyűt
az idősebb, igencsak durván és agresszívan játszó ellenfelek ellen. Ez azt gondolom, hogy sikerült, legalább is az
eredmény minket igazol.
-ll-

A győztesek, álló sor (balról): Tóth László (edző), Varsányi Áron, Hegyi Balázs,
Mészáros Dániel, Nagy Barnabás, Bali Dávid, Szabó Tibor, Tóth Patrik, Dobi
Gergő, Guggolnak: Szabó Bence, Gyárfás Tamás, Husz Attila, Tóth-Velez Valentin, Józsa Tamás, Kiss Gábor.

Világjátékok – Nem a magyar pályázat nyert

Eldőlt: Budapest és Gödöllő nem rendezhet
A lengyel pályázat győzött a magyarral szemben: a Világjátékok
Nemzetközi Szövetsége (IWGA)
döntése alapján Wroclaw lesz a
házigazdája a 2017-es világjátékoknak. A nem olimpiai sportágak közös versenyének Budapest és Gödöllő is otthont adott
volna, de a döntéshozók a lengyel város mellett tették le voksukat.
A magyar pályázók képviseletében
Czene Attila, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkára,
dr. Szeneczey Balázs főpolgármesteri
kabinetfőnök, dr. Gémesi György, a
Nemzeti Sportszövetség elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, egyben Gödöllő polgármestere, és Szántó

Éva, az NSSZ főtitkára volt jelen az
eseményen.
„A szerdai prezentáció jól sikerült, de az
ott feltett kérdések már utaltak arra,
hogy melyek lehetnek a negatív döntés
okai – mondta az eredményhirdetést követően Dr. Gémesi György, a Nemzeti
Sportszövetség elnöke. – A magyarországi gazdasági és politikai helyzetről
szóló hírek aggodalmat kelthettek a döntéshozókban, és
ugyan a Kormány garanciát
vállalt a rendezésért, folyamatos kérdés volt, hogy hazánk valóban képes-e finanszírozni a világjátékokat. A
másik ok a Magyar Olimpiai
Bizottság 2017-es ifjúsági
olimpiai pályázata lehetett,
mivel Ron Froehlich koráb-

Bamako Rally – Gödöllői csapat is a mezőnyben

Gumisember Racing Team
A gödöllői GumisEmber Racing
Team csapata Nyugat-Afrikába
utazott. Nem valami turistaútra
fizettek be, hanem beneveztek a
2012. január 14-én Budapestről
induló és Bissau-Guineaban célba érő versenyre.
GumisEmber Racing Team csapat tavaly azt vette a fejébe, hogy egy öreg

-tt-

misember Racing Team tagjai: Hamza
Péter, Nagy Zoltán, Makádi László,
Felméri László
Bővebben: www.budapestbamako.org

Mitsubishi l300 4x4-el meghódítja Afrikát. Azaz verseny kategóriában teljesíti a Budapest-Bamako rally-t. A gödöllői csapatnak 16 nap alatt 14 etapot
kell teljesítenei az összességében
csaknem 8.100 kilométeres távon és,
ha úgy alakul, hogy kibírja a verda,
akkor hazafelé is a rally-ra gyártott
négykerekűvel jönnének haza. A Gu-

Szilveszteri kilométerek – Lumniczer emlékfutás

Ezúttal is nagy siker volt
A 2011-es év utolsó napján megrendezett Lumniczer emlékfutás,
avagy a szilveszteri Fussunk át
2012-be esemény ezúttal is nagy
sikert hozott és ismét több százan vettek részt a 2012 méteres

ban hangsúlyozta: feltétele a rendezésnek, hogy az esemény előtt és után kéthárom hónappal ne legyen másik jelentős világverseny Magyarországon.
Ezért nem pályázott hazánk az atlétika
vb és a vizes vb 2017-es megrendezésére. Két évet dolgoztunk ezért az ügyért, nagyon tanulságos időszak volt."

szilveszteri futáson.
Pecze Dániel Önkormányzati képviselő, városi Sportügyi Tanácsnok
megnyitója után startoló emlékfutáson
részt vett több sportegyesület sportolója, szülők és gyerekek, valamint Deák

Nagy Marcell atléta, londoni olimpikon
is és teljesítették a 2012 méteres távot.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Február 12-ig még
megtekinthető
ÚJ SZERZEMÉNYEK A
GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBAN
2007-2011
című kiállítás
A 2011-es évben is
megrendezésre került a
Gödöllői Városi Múzeum
gyűjteményét gazdagító
műtárgyak bemutatása
időszaki kiállítás keretében.
Négy év gyűjtőmunkájának
az eredményét mutatjuk be
egy reprezentatív
válogatásban.
A helytörténeti gyűjtemény
sok érdekes, a polgári és
paraszti világhoz is köthető
tárggyal gazdagodott a
gödöllőiek ajándékozásai
révén.

KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

IDŐPONTVÁLTOZÁS
Miből lesz a festő?
Boda Anikó festő
kiállítása
a Polgármesteri Hivatal
I. emeleti folyosógalériáján

A KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA időpontja
2012. február 1‐jétől az alábbiakban módosul:
CSÜTÖRTÖK: 09.30‐10.00
Helyszín:
Gödöllő‐Fenyves, Százszorszép u. 10.,
Csodaház Családi Napközi
Továbbra is szeretettel várom mondókázni és énekelni a
mamákat és a babákat 0‐3 éves korig.
Benedek Krisztina foglalkozásvezető, 06‐70‐3197734

A tárlat megtekinthető a
hivatal nyitva tartási
idejében, 8-16.30 között

www.csodabab.hu
www.kerekito.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Magyar Kárpitművészek Egyesülete
és a Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány szervezésében

ÉVEK ÉS SZÍNEK
című csoportos kiállítás
kiegészülve az Európai fényei című
monumentális méretű falikárpittal

A kiállítás záróeseményén 2012. február 26‐án (vasárnap) 16 órakor bemutatásra kerül
Transzcendens térképek, a Magyar Kárpitművészek Egyesületének tizenöt éve című könyv.
A kiállítás megtekinthető 2012. február 29‐ig, minden szombaton és vasárnap
14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Telefon: 06‐28/419‐660;
email: gimhaz@invitel.hu

A kiállítás 2012. júniusáig
látható
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2012. évi változások a helyi adókban
Az egyes adótörvények és azzal
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
változtatta az adótörvényeket, köztük
a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvényt (Htv.).
Lényegi változtatás az építmény-, és
telekadóztatás mozgásterét bővíti,
több törvényi mentesség megszűnik,
valamint a telekadó tárgyi hatálya is
szélesebb lesz, kisebb módosítás érinti a gépjárműadó, idegenforgalmi
adó, iparűzési adó rendelkezéseket.
Változott a közigazgatási hatósági
eljárási illeték mértéke az I. fokú közigazgatási hatósági eljárásért a korábbi 2.000.- Ft, illetve 2.200.- Ft helyett
(általános tételű) 3.000.- Ft illetéket
kell fizetni.
Építményadó esetén:
– Megszűnik a mentesség az alapítvány, társadalmi szervezet, közszolgáltató szervezet nem alaptevékenysége kifejtésére szolgáló épülete után.
– A közműszolgáltatók kikerülnek a
Htv. szerinti közszolgáltató szervezetek mentességi köréből.
– Megszűnik a mentesség a nem költségvetési szerv szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, illetőleg a
nevelési-oktatási intézmények épületei után.

2012. január 18.

Közérdek

Telekadó esetén:
– Htv. telek fogalmából következően
adókötelessé válik a nem magánszemély tulajdonában lévő, épületnek
nem minősülő építménnyel (úttal,
parkolóval, járdával) lefedett földrészlet.
– A telekadó-köteles földrészlet bővítése miatt a művelési ág törlését
követően a külterületi telek adókötelessé válik.
– Az építési tilalom alatt álló telek területének 50 %-a adóköteles.
– Megszűnik a védő biztonsági övezet mentessége.
– Adózik a helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító adóalany telke.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az adókötelezettséget
érintő változásról (építmény-, és telekadó esetén) 2012. január 16.
napjáig kell adóirodánkhoz bevallást benyújtani!
Iparűzési adó esetén:
– A törvény külön-külön fogalomként
definiálja az iparűzési adó-alap meghatározásakor a közvetített szolgáltatások értékét és az alvállalkozói teljesítések értékét. A külföldi telephelyre
jutó adó-alap nem mentes, de a telep-

helyre jutó adó-alap rész után továbbra sem kell adót fizetni.
Idegenforgalmi adó esetén:
– A szálláshely ellenérték fejében
történő átengedés esetén az ellenértéket átvevő szállásadó az adó beszedője, ingyenes szállásadás esetén a
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult köteles beszedni az
adót.
Gépjárműadó esetén:
– Változott a mozgáskorlátozottságot
érintő rendelkezés, mely szerint az
újonnan mozgáskorlátozottság miatt
mentességet igénylő a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóságán (1139 Budapest, Váci
u. 71.) kérheti a fogyatékossági támogatást, a támogatáshoz szükséges szakvéleményt a fogyatékos birtokában
lévő orvosi lelet, egyéb szakvélemény alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértő bizottsága állítja ki.
A rendelet és a nyomtatványok a
www.godollo.hu (elérési útvonal:
ügyintézés-önkormányzati rendelet,
illetve ügyintézés-irodák-adóirodanyomtatványok) honlapon találhatóak meg.
Helyi adóval kapcsolatos ügyintézés az adóirodán:
hétfőn: 8,00 - 18,00 óráig
szerdán: 8,00 - 16,30 óráig

ÜGYELETEK

Felhívás – „GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés
Gödöllő Város képviselő-testülete az 1996. évi 12. számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt módosító 21/2003.
(VI.19.) számú önkormányzati rendelettel szabályozta a „GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozásának rendjét.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek)
munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város
fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
„GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető”
A kitüntetés átadására 2012. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre akit (akiket) méltónak tart e
kitüntető cím odaítélésére 2012-ben.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 16-23-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Január 23-30-ig:Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással 2012. január 27-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.
Guba Lajos, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

Pályázati felhívás– Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
Tisztelt Pályázóink!
Gödöllő Város Önkormányzata és a
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
2012-ben ismét pályázatot ír ki civil szervezetek, oktatási, kulturális
intézmények, művészeti csoportok
számára testvérvárosainkba történő
tanulmányútra, közös programokra, vagy vendégcsoportok fogadására.
Ismeretfejlesztő, kapcsolatépítő,
értékteremtő és innovatív pályázatokat, csereprogramokat várunk.
Beadási határidő : 2012. február
29.
A határidő mindkét félévre tervezett utakra vonatkozik!

A beadás módja: pályázati űrlapon
személyesen, vagy postai úton a
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
címére: Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ Titkársága
(2100. Gödöllő Dózsa György út
8.) .
Pályázati űrlapot a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
Titkárságán lehet beszerezni.
Pályázati feltételek:
– A kiutazás céljának részletes leírása, költségvetéssel pályázati űrlapnak megfelelően
– Pályázni kizárólag testvérvárosba, vagy partner városba lehetséges
– A fogadásoknál testvér- vagy
partnervárosok csoportjainak foga-

dása jelent előnyt
– Csoportos tanulmányutak előnyt
élveznek
A nyertesek kötelesek részletes írásos úti-beszámolót és fénykép dokumentációt készíteni és azt hazatértük után két héttel az Egyesület
számára megküldeni.
A pályázókat a Kuratóriumi
döntést követően 2012. március
20-ig kiértesítjük, melyet a városi
sajtóban is megjelentetünk.
Pályázataikat várjuk!
Sándorné Pálfalvy Beáta,
az Egyesület elnöke

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377.

A Városi Piacon
Üzlet (4,8m2), irodahelyiség (18m2) és a mélygarázsban
parkolóhely bérelhető.
Érdeklődni lehet a 30/503‐0777‐es számon.

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!
Beköszöntött a hideg téli idő, ami embertársaink egyes csoportjai számára rendkívül nehéz, sokszor életet veszélyeztető
időszak. Fokozottan igaz ez az utcákon alvókra, a tanyákon lakókra, az egyedül élőkre, az idős és beteg emberekre.
A korábbi évek keserű tapasztalata, hogy az önbizalmukat vesztett emberek
gyakran nem tartják fontosnak a hideg elleni védekezést, vagy vállalva a
kockázatot, eltitkolják nincstelenségüket.
Bár a szociális területen dolgozók igyekeznek odafigyelni a veszélyeztetettekre, a tragédiák megelőzésében a lakosságnak is fontos szerepe
lehet.
A magányosan élő idős embereken kívül a veszélyeztetettek közé tartoznak
azok is, akiket valamilyen nagy veszteség ért a közelmúltban, esetleg nemrég költöztek a településre.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jelentős eredmény érhető el azzal, ha a
helyi szervezetek, és a lakosság is fokozottan odafigyel egymásra.
A magányosan élő idősek, betegek esetében fontos jelzés lehet, ha a ház
előtti járdán, udvaron lévő havat nem takarította el senki, vagy nem füstöl a
kémény, nem ég a villany, esetleg az újságot, postát nem vitte be senki. Ilyen
esetben a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz lehet fordulni, akik megteszik a szükséges lépéseket.
Mivel a Forrás területén hajléktalan ellátás (nappali melegedő és hajléktalan
szálló) is működik, itt tehetnek bejelentést arról is, ha a város területén hajléktalanokat észlelnek.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

513-610
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ELTÖRÖLJÜK AZ ÁFA ÖSSZEGÉT!
Tartósan alacsony „DIÉTÁS ÁRAK” az
Alma Mater Étteremben, az egyetemen
2012. január 16-tól - február 17-ig.
ÍZELÍTŐ NÉHÁNY ÉTEL ÁRÁRÓL:
-

Csontleves
Gombaleves
Gulyásleves
Burgonyafőzelék vagdalttal
Zöldbabfőzelék
Paradicsomos káposzta
Pirított csirkemáj
Zúzapörkölt
Paprikás csirkecomb
Töltött csirkecomb
Rántott sertésborda
Rántott sajt
Milánói spagetti
Rakott burgonya

250 Ft/adag
230 Ft/adag
350 Ft/adag
450 Ft/adag
235 Ft/adag
190 Ft/adag
350 Ft/adag
460 Ft/adag
530 Ft/adag
515 Ft/adag
560 Ft/adag
525 Ft/adag
490 Ft/adag
410 Ft/adag

Menüfogyasztás helyben: 765 Ft/adag
Menüfogyasztás elvitelre: 675 Ft/adag
MINDEN NAP MEGÚJULÓ ÉTELVÁLASZTÉKKAL
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

Exkluzív Szépségszalon
nyílt a szálloda udvarán!
WELLA mesterfodrász
Bejelentkezés: +36-30/536-8790
Manikűr - pedikűr, műköröm, valamint
3D műszempilla (LuXLash)
Bejelentkezés: +36-70/941-6827
Várjuk régi és új vendégeinket!
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819,
szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
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20/525-53-66

* Gödöllőn a Szőlő u.-ban nagyon szép, egyedi bútorokkal teljesen
felszerelt tetőtéri lakás eladó! (Alacsony rezsi, zárt parkoló.) Ár:
12.000.000 kp. vagy 4 millió Ft kp. + hitel átvállalás (forint alapú
fix 64.000/hó) Érd: 20-37-27-808

70/381-76-94

* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

* Eladó Gödöllőn, a Palotakerten első emeleti, erkélyes, két
szobás, 61 nm-es teljesen felújított lakás. Tel.: 06-20/212-6315.

* Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, erkélyes 2 szobás
konvektoros lakás eladó. Iár 10,9 MFt 20-772-2428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Eladó Gödöllőn zöld környezetben, csendes helyen az Erzsébetpark közelében, távol az utcától 127 nm-es családi ház, 844 nm-es
telken. Iár: 26,9 M Ft. Tel.: 06-20/212-6315.

* SÜRGŐSSEN KERESEK 1.EM.-i, ERKÉLYES KÉT-HÁROM
SZOBÁS EGYEDI FŰTÉSES LAKÁST! 20-539-1988

H irdetési elérhetőségek:

Címünk:

Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

* JÓ ÁRON ÚJSZERŰ, EGYSZINTES CSALÁDI HÁZ HARASZTBAN
ELADÓ! Gödöllőn 90 nm-es, nappali plusz 3 szobás egyszintes
családi ház, 500 nm telken eladó! WWW.OTTHONFUTAR.COM IÁr:
24.9MFt.Tel.: 0630/228-1060
* SÜRGŐS!2010-ben épült Társasházban Gödöllőn CENTRUMBAN,
új 50 nm-es,2 plusz fél szobás, fszt.-i tégla, cirkós lakás
SÜRGŐSEN eladó! IÁr:15.9MFt. Tel.:0630/228-1060
WWW.OTTHONFUTAR.COM
* VÉGTÖRLESZTÉS MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő Kossuth
utcában exkluzívan felújított, modern, fiatalos 63 nm-es, erkélyes,
3. emeleti lakás eladó!IÁR:11.4 Mft.Tel.:0630/228-1060
WWW.OTTHONFUTAR.COM
* Gödöllőn a Szőlő u.-ban nagyon szép, egyedi bútorokkal teljesen
felszerelt tetőtéri lakás eladó! (Alacsony rezsi, zárt parkoló.) Ár:
12.000.000 kp. vagy 4 millió Ft kp. + hitel átvállalás (forint alapú
fix 64.000/hó) Érd: 20-37-27-808
* Egyetem téren teljesen felújított –műanyag nyílászárók, új konyhabútor gépekkel, új fürdőszoba - I emeleti 40m2-es téglalakás 12
m2-es külön tárolóval eladó. Iár 9,8 MFt 20-7722428
* GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, minőségi kivitelezésű, 1 szintes 2
szoba +nappalis ikerház 360nm-es telekkel, tárolóval érintkezve,
kulcsrakészen 18,9 MFt ! 20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, tégla, betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár 16,9MFt 20-772-2429
* Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis,
62nm-es lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-772-2429
* Gödöllőn felújított, 1,5 szobás galériázott alacsony rezsijű lakás,
kocsi beállóval AKCIÓS IRÁNYÁRON 8,9MFt 20-804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-es, cirkófűtéses lakás
eladó. Választható burkolatok, színek. Iár 11,9MFt 20-772-2429
* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 209447025
* Gödöllő központban Új építésű, 4 szoba +nappalis, duplakomfortos, amerikai konyhás, garázsos önálló ház 450 nm-es telekkel
eladó. Iár 31,5MFt 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó. Iár
12,5MFt 20-772-2429
* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű
lakás Iár 7,8MFt 20-804-2102
* AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis
garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen
eladó 24,5MFt-ért 20-772-2429
* Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó
állapotú lakás 11.5 MFt Irányáron eladó 20-804-2102
* Sürgősen eladó Harasztban kiváló állapotú 4 szoba +nappalis,
alápincézett, 2 garázsos, jó beosztású családi ház 500 nm-es
telekkel Iár 29,9MFt 20-772-2429
* Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt 20804-2102
* Központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es, garázsos családi ház, szép 725nm-es sarok telken eladó! 20-944-7025
* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102
* Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nmes lakás a Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102
* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 20-804-2102
* Új építésű társasházban,nappali+2 szobás lakás Gödöllő központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt.
Lakások
300.000Ft/m2
alatt
20-9447025
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alkalmas
800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden
közmű a telken! 20-539-1988

* Gödöllőn az Alvégben Kastély mögött 160m2-es családi ház,
576m2-es telken eladó Iár:29.9MFt ! 20-539-1988
* Gödöllő Központi részén hangulatos, 62m2-es jó állapotú ház,
320m2-es rendezett telken eladó! Iár:21.5MFt! 20-539-1988
* Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív felújítandó
családi ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988
* AKCIÓS ÁR! Gödöllői lakóparkban, csendes, természetvédelmi
környezetben téglaépítésű társasházban lakások eladók! A lakások alapterülete 66-75 nm között van. Eladási ár: 14,5-18,5 mFt
között. Érd.: 3538, FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, eladó a Fenyvesben, teljes közművel ellátott, nappali +
2 szobás, két fürdőszobás családi ház, a ház alatt szuterén. A telek
560 nm-es, örökzöldekkel. I.ár: 28 m Ft. 3550, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Palotakerti lakások többféle méretben, elrendezésben eladóak.
Ár: 9,5-től 12,9 mFT-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Eladó Gödöllőn a Bethlen Gábor u.-ban 60 nm-es, két szobás
házrész, leválasztható telekrésszel, egyedi fűtéssel, cserépkályhával. I.ár: 14 mFt. 3548, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Eladó Gödöllőn, az Antalhegyi dombon kétszintes + szuterén, 4
szobás, két fürdőszobás családi ház. Áron alul! Iá: 21 MFT. 3488,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Eladó Gödöllőn, a Kertváros szívében 110 nm-es, nappali + 3
szobás ház, 540 nm-es telekkel. Iá: 23,9 MFT. 2981, Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Eladó Erdőkertesen új építésű, nappali + 3 szobás téglából épült
családi ház, 1300 nm-es telken, alkalmi áron. I.ár: 22 mFt. 3547, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Eladó a Szabadság téren, 4 emeletes lakóépületben egy 3.
emeleti társasházi lakás. I.ár: 11 mFt. 3546, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Több generáció számára, vagy különálló lakásokként, továbbá
üzleti vállalkozás céljára is kiválóan alkalmas 250 nm-es családi
ház eladó. A földszinti lakrész 139 nm, az emeleti 110 nm. Három
kocsibeállós garázs! Kiváló lehetőség pl. orvosi rendelő, szépségszalon, fitness-terem, magániskola stb.működtetésére! I.ár:
39,5 mFt. 3543, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, csodálatos környezetben, tó partján eladó kétszintes,
teraszos, jó állapotú 120 nm-es családi ház eladó. I.ár: 27 mFt.
3544, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Domonyvölgyben új, téglaépítésű, pellet fűtésű, 90 nm-es családi ház rendkívül kedvező áron eladó. 800 nm-es kerített telken,
fantasztikus panorámával. Irányár: 18,5 mFT. 3536, Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllő Kertvárosának legkeresettebb részén, 750 m2-es,
örökzöldekkel beültetett ősfás saroktelken épült, 110 nm
alapterületű, bővíthető (40 % beépíthetőség) családi ház garázzsal.
3 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, wc, tároló. Szobákban parketta
burkolat, többi helyiség járólapozott. 3285, Iá: 30 MFT Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó családi ház. Nappali étkezővel, konyhával + spejz,
2 szoba, fürdőszoba, WC, közlekedő. A házban kandalló fűt, de konvektorok is működnek. A telken található egy garázs, örökzöldek
és veteményes, a házhoz tartozik egy borospince. 3462, Iá: 26
MFT Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Csendes, nyugodt környezetben, Gödöllő legkedveltebb helyén
kétszintes 100 + 70 nm-es kitűnő állapotú családi ház eladó.
Kiváló ár-érték arány! I.ár: 31,5 mFt. Érd.: 3529, FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, Desewffy utcában, nagyon jutányos áron, szinte telekárban 80 nm-es családi ház eladó. Fűtésrendszere konvektor, burkolata padló és kő. Sürgősen eladó! I.ár: 14 mFt. Érd.: 3542, FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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2012 Január szokás szerint felújítás miatt zárva tartunk! Nyitás: 20.péntek 20h Rock Metal est: Orient Fall + Inner
Space + Helo Zep! + Eclectyca & Classic Rock Dj Resident (a jegy 500Ft amiért egy sör jár annak aki 21h-ig odaér!)
21.szombat 22h Hivatalos Pót- szilveszter „Made in Hungary“ Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási
Pisti és 35 év énekelhető dalai! Fent Karaoke Kookaival! (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig 500Ft majd 1000Ft
klubtagsági kártyával 800Ft!) 27.péntek 20h TrafoClub16. & SzabicS RockMetal Birthday - 4-es Retro, The Verő,
Ütők, Pestilence majd rockmetaldj-k! (21h-ig a belépés díjtalan!) 28.szombat 20h IMPRO-Minden ami a Történelemből kimaradt! Part 2: "Az Ókor" a ClubSzínház előadása. 28. szombat 22h TrafoClub16. Modern Dance Music
Birthday - WTF?! team-Jelmezek éjszakája! Február 03.péntek 20h TrafoClub16. Alternativ Birthday: Vad Fruttik

* Eladó Veresegyházon könnyűszerkezetes nappali + 4 szobás
újonnan épített jó állapotú családi ház, 774 nm-es telken. I.ár: 27,8
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Kiváló befektetés! Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park
szomszédságában, nappali + 3 szobás családi ház, kertrésszel,
garázzsal. Visszabérlésre is alkalmas. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Antalhegyi dombon, panorámás 832 nm-es építési telek, soksok örökzölddel, fenyővel, 24 méteres utcafronttal eladó. 3459,
Eladási ár: 12,5 MFT Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn Szt. János utcában földszinti, 1 szobás, 30 nm-es,
téglaépítésű, 2007-ben felújított lakás alacsony rezsivel, gázkonvektoros fűtéssel eladó. Iár: 8,5MFt. 30/630-9971

* Gödöllő központjában (Solier cukrászda fölött) panorámás Elite
Stúdióban különálló helyiségek igényes masszőr, kozmetikus,
manuál-terapeuta részére korrekt áron kiadók. 30/6844-020

* Gödöllő központjában 62 nm-es kertes ház ELADÓ vagy KIADÓ.
800 nm-es kerttel, kis garázzsal, műhellyel. Iár: 17.9 MFt, vagy
kiadó 60.000,-Ft/hó +rezsi. 20/571-9786, 20/375-7651

* 80 nm-es ÜZLET KIADÓ A REMSEY krt. 8. alatt. Érd: 20/921-0247

* Eladó 76 nm-es, 2,5 szobás 3.em. korszerűsített fűtésű, felújítandó lakás, akár 2 generációnak, vagy befektetőnek. Tel:
70/596-9962

ALBÉRLET KIADÓ
* Gödöllőn, 120 nm-es kertes családi ház kiadó, nappali +2
szobás, galériázott szobákkal. 80e Ft + rezsi. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

* Gödöllőn, Szent István téren 2 szobás, második emeleti felújított
lakás albérletbe kiadó. Bérleti díj: 50.000.- Ft + rezsi. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az
erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
* Gödöllő Egyetemi város részében eladó egy 42 nm-es, másfél
szobás lakás hangulatos, ősfákkal körülvett klasszikus polgári társasház első emeletén. Nagyon jó közlekedés, bevásárlási lehetőség.
Fiataloknak és idősebbeknek egyaránt kitűnő otthont nyújthat,
mivel nagyon alacsony rezsi költség van. Érd.: 06-20-314-4184
* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm:
előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe)
fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali,
gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család
részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár:
30MFt 30/579-0545, 20/404-2383
* SZŐLŐ UTCÁBAN, új szigetelésű társasházban eladó egy 69nmes felújított 1+2 félszobás, erkélyes, konvektoros lakás. Alacsony
rezsi, csendes környék. Tel: 30/280-5178
* Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás, amerikai konyhás
lakás kis tárolóval, alacsony rezsivel kétliftes házban. Ár: 9,9 MFt.
Érd: 20-405-9840
* Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű hibátlan
állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval. 16,2
M Ft. 70/364-4212
* Sürgősen eladó TÓALMÁSON családi ház. Iár: 6,3 millió. 3 szoba
+ összkomfort. Rendezett udvar + garázs. 20/4826-394
* Miskolci 55 nm-es nagyon jó állapotban lévő panellakást elcserélném gödöllői téglalakásra vagy telekre értékegyeztetéssel,
megfizetem a különbséget. Tel: 70/577-1299
* Gödöllőn a Máriabesnyői Lakóparkban egy 72nm-es, nappali +2
szobás földszinti lakás saját kerttel, terasszal, +32nm-es tárolóval
SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL eladó! Iár: 13,9MFt. 70/779-6093
* Győri 62 nm-es 2 szobás egyedi fűtésű erkélyes lakásomat
gödöllői hasonlóra cserélném. Érd: 20/201-5081
* Gödöllő Palotakert lakótelepen 5 szintes házban, nyugatra néző,
1.em. 2 szobás, erkélyes, fűtésszabályzós, beköltözhető állapotú
lakás eladó. Iár:9,8MFt. 20/316-7062
* Gödöllő csendes, nyugodt kertvárosi környezetében 8 lakásos
társasházban tulajdonostól eladó 35nm-es, 1,5 szobás, felújított,
konvektoros, klímás lakás, melynek fenntartási költsége rendkívül
alacsony. Iár:8,2MFt. Érd: 30/645-119
* HÉVÍZGYÖRK KÖZPONTJÁBAN eladó 4 szobás, konyhás, fürdőszobás családi ház melléképületekkel, vagy elcserélhető gödöllői
1.em. 2,5 szobás lakásra. 20/2670-196, 20/436-4807
* Két önálló összkomfortos épületből álló ingatlan ELADÓ vagy
KIADÓ, udvaron ásott kút és 380 V-s áram. Tel: 20/567-9348
* TELEKÁRON ELADÓ HOLLÓKŐ MELLETT, Kutason BIOGAZDÁLKODÁSRA ALKALMAS osztható DUPLA TELEK, rajta 50 nm-es
tájjellegű tornácos házzal. Új nyílászárók. Iár: 3,8MFt. 30/6066-667
* Szent János utcában 2.em. 2 szobás 61 nm-es, konvektoros
lakás eladó. Tel: 20/233-9719, 28/430-314
* Eladó Gödöllőn, Erzsébet parknál téglaépítésű társasházban,
3.em. 60nm, 2,5 szobás, összkomfortos, erkélyes lakás. Kisebb
családi ház csere is érdekel. Iár: 10,2MFt. 70/5590-642

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN KIADÓ egy 27 nm-es IRODA.
40.000,-Ft +ÁFA/hó áron. Tel: 20/562-3568, 20/967-0682
* Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es cirkós iroda kiadó
lakásnak is. Tel: 30/9617-621

* Eladó a Paál László közben, téglaépítésű, egyedi fűtésű, 3 szobaétkezős, felújításra szoruló földszinti lakás. I.ár: 12,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4
szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

* Gödöllőn, Dózsa György úti társasház zárt parkolójából nyíló 21
nm-es garázs eladó. Tel: 20/946-2210

* Patak téri garázssoron eladó GARÁZS! Érd: 30/622-8987

ÁLLÁS

* Gödöllőn, Palotakerten, V. emeleti 1 szobás, 44 nm-es igényes,
felújított luxuslakás kiadó. Bérleti díj: 55.000.- Ft.- + rezsi. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel, hosszú távra
kiadó egy 50 nm-es, felújított 1+2 félszobás lakás. Konvektoros,
redőnyözött, részben bútorozott, külön tárolóval. 60 ezer Ft +
rezsi, kaució szükséges. Tel.: 70/-629-9669.
* Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es, kétszintes, két
fürdőszobás lakás garázzsal igényesnek kiadó hosszútávra. Tel:
30/203-5912
* Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 20/538-9543.
* Gödöllőn kiadó hosszútávra két szobás összkomfortos, teljesen
bútorozott családi ház. 50.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 20/3280-438
* Incsői lakóparkban, kellemes, családias környezetben egyedi
fűtésű 59 nm-es 2,5szobás, bútorozott, földszinti LAKÁS terasszal
és garázzsal 65.000,-Ft +rezsiért kiadó. 20/5105-467
* KIADÓ/ ELADÓ Palotakerten egy 44 nm-es lakás: 45.000,Ft/hó +rezsi +40.000,-Ft kaució. (Egyéni vízórák, szabályozható
fűtés.) Tel: 70/265-0799 (14.00-tól hívható.)
* Gödöllő központjában, családi házban 2 szobás, egyedi fűtésű
lakás bútorozatlanul kiadó. 50.000,-Ft/hó, rezsi, 1 havi kaució
szükséges. Tel: 20/3419-633
* Gödöllőn városközponti, kertes házban külön közműves, külön
bejáratú 1 szoba +zárt verandás, összkomfortos, bútorozott lakás
kedvező áron febr. 1-től hosszútávra kiadó. 30/6764-163
* 70 nm-es, kertes családi ház sürgősen kiadó Isaszegen. Tel:
20/375-8687
* Gödöllőn kiadó 1,5 szobás kis ház központi fűtéssel, nagy kerttel, ill. a központban 1 szobás bútorozott lakás külön mérőórával
kiadó. Érd: 30/650-2194
* Gödöllőn Kör utcában 44 nm-es, 1,5 szobás földszinti lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 70/7033692
* Gödöllőn, férfi (1 fő) részére bútorozott szoba, konyha,
zuhanyzó kiadó. Az ár nagyon reális, kaució nincs! Azonnali
költözéssel! Érd: 20/221-6172
* Présház utcában napfényes, hangulatos lakrész családi házban
bérbe adó egyedülálló férfi részére. Rezsivel együtt 38.000,-Ft.
Internet van. 20/240-4635
* Gödöllőn kiadó hosszútávra két szobás összkomfortos, teljesen
bútorozott családi ház. 50.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 20/3280-438
* Gödöllőn, Kertváros részen családi ház kiadó. Érd: 28/418-360,
70/226-9942

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 30/5885889.
* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. I.á: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

* Ollós- és kosarasemelőt kezelő munkatársat keresünk. Feor
számok: 42-23, 42-21, 42-11, 41-91, masterkool@ masterkool.hu,
Tel: 30/9509-396
* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
* A Sziget Vendéglő pultus fiút felvesz. Csak gyakorlattal rendelkezők jelentkezzenek. Tel.: 20/3309-564.
* Értékesítési vezetőt keresünk. Feltételek: Kiváló kommunikációs készség, minimum középfokú angol nyelvtudás, Excel és Word
felhasználói szintű ismerete. Juttatások: versenyképes fizetés,
cafeteria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb bónuszok. I.L.I. Kft ,
Gödöllő. Jelentkezés kizárólag e-mailen: info@ili.hu
* Csömöri Auchanban lévő gyorsétterembe keresünk gyakorlattal
rendelkező PULTOSLÁNYT. Önéletrajzokat a pirok78@mailbox.hu
email címre várjuk. 30/927-7573
* GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK: képesítéssel, több éves
tapasztalattal, referenciákkal, angol nyelvtudással, jogosítvánnyal
és autóval. Tel: 70/3915-176
* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba fodrászt, műkörmöst keresünk. Érd: 20/239-8126
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*A központban frissen felújított, 1. emeleti,
1 szobás, egyedi fűtésű lakás zárt udvari
parkolóval 2012. január 1-től hosszútávra
bérbeadó. Bérleti díj: 50 e. Ft/hó+ rezsi.
*A városközpont közelében 535 nm-es,
elegáns 3 szintes irodaépület parkolókkal,
raktárakkal egyben vagy szintenként bérbeadó. Bérleti díj: 2000 Ft/nm/hó+ rezsi.
*A Kertvárosban, 96 nm-es, 2 szobás,
felújítandó, régi, polgári ház 755 nm-es,
ősfás telken eladó. Irányár: 19,6 mFt.
*A
Harasztban,
az
Erzsébet-park
közelében 1975-ben épült, 4 szobás
családi ház pincével, garázzsal, 844 nmes, ősfás telken eladó. Irányár: 26,9 mFt.
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* Gödöllői Szolgáltató Szövetkezet Gödöllő, Szt. János u. 5.
(Szolgáltatóház) fodrászokat keres, vállalkozói igazolvánnyal,
berendezett üzlethelyiségben. Bérleti díj: 40.000,-Ft +ÁFA/
havonta. Érd: 28/410-019, (9-15 óráig)
* MŰKÖRÖM-MANIKŰR-PEDIKŰRÖST, KINEZIOLÓGUST,
TERMÉSZETGYÓGYÁSZT keresek gödöllői KÉNYEZTETŐ SZALONBA. Tel: 30/268-2084 Zabó Ági
* 1 fő munkatársat keresünk, „B” kategóriás jogosítvánnyal, középfokú angol nyelvtudással és számítógépes ismerettel. Fényképes
önéletrajzokat a fbettina81@gmail.com e-mail címre várjuk.
* Felveszünk villanyszerelőt középfokú szakirányú végzettséggel,
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal. Jelentkezés önéletrajzzal és a
végzettséget igazoló dokumentumok bemutatásával. Postacím: HM
ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf:395. Tel: 28/422-119/212-es mellék
* Cégünk – a Kokilla Prec Kft. –, isaszegi telephelyére keres kollégákat teljes munkaidőben a következő pozíciókba: Irodai
munkára: jövedéki ügyintéző. Műhelyünkbe: -szerszámkészítő, szerszámmarós, - esztergályos, - CNC-marós. A végzettséget,
illetve szakmai tapasztalatokat tartalmazó önéletrajzokat a kokillaprec@vnet.hu e-mailre várjuk. Kérjük az email tárgy-rovatában a
megpályázott pozíció feltüntetését.
* Sürgősen munkát vállalnék! Gyermekfelügyelet, vasalás,
takarítás, idős néni gondozása, stb. 8-16 óráig. Tel: 20/368-7258
* Frissen diplomázott gyermekszerető lány vállalja 3-16 év közötti gyerekek felügyeletét. Igény esetén a nyelvtanulásban is
segítek. Érd: 30/575-0354
* CO2 hegesztőket keresünk gödöllői munkahelyre (2 éves gyakorlat, vastag anyag hegesztése, tűzvédelmi vizsga előny). Érd: 1017-ig 70/384-7138, e-mail: indent-plus@freemail.hu
* VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐ Gödöllői, mezőgazdasági
automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák villamossági, valamint gépészeti szerelésére, szervizelésére
hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként tartós távollétet
igényelhet. Feltételek: kommunikációképesség angol nyelven, vezérléstechnikai és villamos ismeretek és/vagy gépészeti ismeretek,
jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Információ: 28/510-985

SZOLGÁLTATÁS
* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
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* Asztalos vállalja: - lapra szerelt bútorok összeszerelése, beállítása, - zárcsere, - nyílászáró állítás és javítás, - tömítőgumi csere,
- bútor javítás! Elérhetőség: 30-398-48-15, 30-466-51-76
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200.
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072,
20/9177-555
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622.
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* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű
csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési
lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu
* VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
* VILLANYBOJLER tisztítást, javítást és kisebb-nagyobb villany-, illetve vízszerelést vállalok! Hétvégén is hívható telefonszámom: 06-70-585-5716
* Pénztárgépek, Mérlegek adása, vétele, szervizelése, hitelesítése, évzárások, átírások NAV ügyintézéssel, ÁFA, EURO
átállítások, kellékanyagok kiszállítással. Tel: 20/9281-526
* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcsere és
javítás, burkolás. 70/201-1292
* Jelenleg is takarítással foglalkozó, 40 éves hölgy a szabad
napokra szívesen vállalna még takarítást. Ha segítségre van
szüksége, hívjon bizalommal! Tel: 70/7085-747
* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás:
600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása,
talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
* KATKA SZERETETTEL VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEIT.
20/2416-507
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát,
az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694.
E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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ADÁS-VÉTEL
* Sürgősen eladó áron alul 4 db teljesen új beltéri ajtó CPL
karc- és parázsálló felülettel, juhar színben, 2db 75x208cm,
2db 98x208cm. Érd.: 06-30-398-48-15, e-mail: kormon@
invitel.hu
OKTATÁS
* GYERE NYELVET TANULNI! 4 ANGOL EGYÉNI ÓRÁT
AJÁNDÉKBA KAPSZ TŐLÜNK. EHHEZ CSAK BE KELL JÖNNÖD
HOZZÁNK 2012. JANUÁR 25-IG ÉS BEJELENTKEZNED
INGYENES AJÁNDÉK ANGOL EGYÉNI ÓRÁIDRA. NEM KELL
BEIRATKOZNOD ÉS NEM KELL FIZETNED SEMMIT SEM.
NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY
NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL?
VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI
A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100
SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI
GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS
JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK
ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN FKNYSZ: 00884-2011. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
* Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam: hétfőcsütörtök:17.00-18.30. Bekapcsolódási lehetőség működő
csoportokba. Az első alkalom felmérés, tehát ingyenes. Max 5
fős csoportok. További tanfolyamok: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
* Nem úgy sikerült a félévi jegyed matekból, fizikából,
kémiából, ahogy szeretted volna? Korrepetálásra van szükséged? Hívd Karcsi bácsit. Magántanulók vizsgára való
felkészítését is vállalom. Tel: 30-908-4130.
* MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA KORREPETÁLÁS, érettségire
felkészítés. Érdeklődni: 06-30-4567-458
* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. Közép és emelt szintű érettségi, ORIGO,
GOETHE, ÖSD, TELC nyelvvizsga felkészítő. KOLLARICS
KATALIN 30/611-0036
* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797

* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, PAPÍRRÉGISÉGEKET, képeslapokat, diafilmeket, LP-ket vásárolok. Gyors kiszállás, azonnali fizetés. Tel: 30/543-8155 Nap Antikvárium Gödöllő,
Szabadság út 11.
* Tüzifa eladó akciós áron. 30/9144-950, 20/9611-688
* F. 850-es használt parapettes GÁZKONVEKTOR ELADÓ! Tel:
20/318-7476
* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
* DIÓBÉL ELADÓ 1.500,-Ft/kg GÖDÖLLŐN. Tel: 30/972-0652
* Eladó: újszerű női S’OLIVER dzseki L-s, 42-s méretben,
kapucnis, szürke (eredeti ára 30.000,-Ft felett, iár: 10.000,Ft). ÉTKÉSZLET nem használt, 6db-s, virágcsokros minta,
aranyszegély, +teás, kávés készlet, levesestál, tálaló edények,
stb. (10.000,-Ft). KRISTÁLYPOHÁR 6 talpas, 6 üdítős, a csiszolás nem egyforma (iár: 12.000,-Ft). 30/370-3766
* Gödöllőn két fűtési szezonban üzemelt 30 kw-s faelgázosító
kazán eladó. Tel: 20/413-9210
* Bélyegeket, bélyeggyűjteményeket (magyar, külföldi), leveleket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket, plaketteket, fegyvereket, kitüntetéseket, könyveket vásárolok
gyűjteményembe. Tel: 0620-947-3928
* Ezt NE hagyd ki, megéri! – Housefitt mágnesfékes,
állítható, digitális kijelzésű ÚJ SZOBAKERÉKPÁR most
28.000,-Ft-ért (45.000,- helyett). Kihagyhatatlan vétel!
VÍZTISZTÍTÓ készülék Delicate R.O. Water most: 150.000,-Ftért (250.000,- helyett). Tel: 28/437-180, 30/439-5449

EGYÉB
* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL
VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
* FIGYELEM! Ismét megrendezzük éves KIRÁNDULÁSUNKAT,
hogy megtekintsük EURÓPA ÉKSZEREIT. 2012. MÁJUS 18-25. ST.
MORITZ, BERNINA EXPRESS, OLASZ SVÁJC ÉS TÓVIDÉK, COMO,
NIZZA, MONACO, COSTA-BRAVA, MONSERRAT, BARCELONA.
INDULÁS GÖDÖLLŐRŐL AUTÓBUSSZAL, ÉRKEZÉS REPÜLŐVEL
BARCELÓNÁBÓL. Részv. díj: 164.600,- mely 4 részletben fizethető. ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY február 29-ig: 11.500,-Ft.
Érd: Tóthné Anci 30/268-5596, 28/415-685
* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, virág-, hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-,
selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
* KORCSOLYAPÁLYA! NYITÁS: 2012. 01. 20-án 15 órakor A
GÖDÖLLŐI EGYETEM TENISZPÁLYÁJÁNAK TERÜLETÉN.
Nyitva tartás: H-P: 15-21-ig. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 10-21-ig. Korcsolyabérlés, korcsolyaélezés.
BELÉPŐ: 500 Ft/fő. Csoportoknak, iskoláknak kedvezmény!
(Napközben is!) Tel: 20/937-5051
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
* Jutalom a nyomravezetőnek! Elveszett családtagunkat keressük! Magyar vizsla kan kutyánk 2011. 12.27-én eltűnt
(Gödöllő). Jó kiállású, izmos mellkasú, melyen fehér mellényke, szőrzet van. A becsületes befogadó, megtaláló,
nyomravezető pénzbeli jutalmat kap! Nagyon hiányzik gyermekünknek is Nimród, kérjük, SEGÍTSEN megtalálni! Kérjük,
hívjon, ha befogadta, látni vélte, akár a szomszédnál, ha tud
róla bármit...70/3640-180 Köszönjük.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JANUÁR 25.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szalay Zoltán, Körösfői út 7.,
Pászti Dominik, Klapka u.38/a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Varró Ágnes, Hársfa u. 14.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szilágyi Cseperke Zselyke,
Virág köz 4.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Csabai Ágnes, Alkotmány u. 18/a., Őry Zsófia, Hársfa u. 21.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tiszárovics
Gyuláné, Faiskola tér 20.

2012. január 18.

