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Lemondott Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. A
tárca tudomásul vette, a civilek azonban
ragaszkodnak a maradásához. (3.old.)
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A GIM-házban állították ki azt a kárpitot,
amit a magyar EU-elnökség tiszteletére
készítettek a Magyar Kárpitművészet
Egyesületének tagjai.
(5.old.)

Az UTE fölött aratott kettős győzelmével
bejutott a legjobb négy közé a női röplabda Magyar Kupában a TEVA-GRC csapata.
(8.old.)

Őriné Nagy Cecília és Fodor László az idei kitüntetett

Emlékezések

Átadták a Gödöllő Kultúrájáért Díjakat

Ottlik 100

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Őriné Nagy Cecília muzeológust (Gödöllői Városi Múzeum) és Fodor László zenetanárt (Frédéric Chopin Zeneiskola) tüntette ki a városi képviselő-testület a Gödöllő Kultúrájáért Díjjal. Az elismeréseket
dr. Gémesi György polgármester adta át január 22-én, a Művészetek Háza színháztermében rendezett ünnepségen.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta
ünnepeljük meg annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Szatmárcsekén a
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval
kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi
és szellemi értékeinket. Városunkban
– immár 14. alkalommal – ezen a napon tüntetik ki a Gödöllő Kultúrájáért
Díjjal azokat a személyeket és közösségeket, akik értékteremtő tevékenységükkel településünk művészeti és
kulturális életében kiemelkedő eredményeket értek el.
Gémesi György köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy Gödöllőn kiváló
alkotói és interpretálói, továbbá értő
közönsége van a kultúrának.

A polgármester
bevezető gondolatai arról szóltak,
hogy a magyar kultúra történelmünknek évszázadok óta
meghatározó része.
Mindig is hozzátett
valamit a magyarság
arculatához,
erőt adott a küzdelmeinkhez és ez ma
is így van. Olyan
kapaszkodót jelent
számunkra a kultúránk, amely értékeit megismerve, tanulságait megszívlelve könnyebben
tudunk választ adni a mindenapjainkban felmerülő
egyéni és társadalmi kérdésekre.
Gödöllő a kultúra területén jól áll.
Számos műhelyben, a legkülönbözőbb művészeti
ágakban jelentkeznek tehetségek és
születnek új alkotások. A Gödöllő
Kultúrájáért Díj esetében mindig több
a jelölt, mint a kiadható elismerések
száma.
– Boldogan és meghatottan állok
most is Önök előtt, mert jelenlétük is
igazolja, hogy a gödöllői közönség

érti, felismeri a helyi kulturális élet
értékeit. Ez is ösztönözte az egyes
műhelyek, intézmények és civilszervezetek még szorosabb együttműködését a művészeti és közművelődési
rendezvények szervezésében; ez teszi
lehetővé, hogy a 2011-es Barokk Év
teltházas, az országos érdeklődést a
város felé fordító eseményei után az

idén a Gödöllő híres hölgyeit bemutató programsorozattal jelentkezzünk
a turizmust, a vendégforgalmat s egyben a lokálpatriotizmust tovább erősítő szándékkal. Az egyébként is gazdag kínálat mintegy 30 tematikus eseménnyel bővül.
(folytatás az 5. oldalon)

Gödöllő, Budapest és Kőszeg
köré csoportosulnak azok az
események, amelyekkel Ottlik
Gézára emlékezünk, az író
születésének 100. évfordulója
alkalmából. A Petőfi Irodalmi
Múzeum által összefogott rendezvények sorában a tervek
szerint irodalmi estek, bridzs
rendezvények, kiállítások szerepelnek.
A Gödöllőn zajló programokat a Gödöllői Városi Múzeum, valamint a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ szervezi együttműködve a gödöllői Ottlik Körrel.
Az első megemlékezés az író születésének évfordulóján, május 9-én
lesz, amikor is bekapcsolódunk az
„Ottlik maratonba”, aminek során a
három városban egy időben kezdik el
az író Iskola a határon című művének
felolvasását. A programba az iskolákat, intézményeket, civilszervezeteket, és az irodalomkedvelő lakosságot is szeretnék bevonni.
Az egésznapos felolvasás mellett
más közös rendezvények is szerepelnek a tervek között: például csoportos látogatás a kőszegi és a gödöllői
megemlékezésekre, valamint irodalmi túrák az író életéhez és műveihez
kapcsolódó helyszíneken.

(folytatás a 6.oldalon)

Senkit sem kímélnek a törvényalkotók

Mi vár a tanulni vágyókra
A decemberben elfogadott
köznevelési törvény valamenynyi oktatási intézményt érinti.
Bár leginkább az állami tulajdonba kerülő önkormányzati
iskolák jövője foglalkoztatja a
pedagógusokat, a szülőket és
a jelenlegi fenntartókat, de komoly fejtörést jelent azoknak
is, akik alapítványi vagy egyéb
speciális iskolába járatják gyerekeiket. De nem csak az általános és középfokú oktatási intézményekben változnak a
szabályok: a múlt héten a felsőoktatásban érintetteket döbbentette meg a kormány új elképzelésével.
Az új köznevelési törvény sok vitát
kivált, mivel többek között egységesíti a tantervet és a tankönyveket;
az intézményeknek így mindössze tíz
százalékos szabad mozgásterük marad a tanmenet összeállításában. Az
iskolák sok kérdésben tanácstalanok,
mivel a törvény végrehajtásáról szóló
rendelete, ami tisztázhatja például a
tanárok kötelezően az iskolában töltött idejének szabályozását, vagy például a tandíjak kérdését, csak tavasszal jelenik majd meg.
A nagy társadalmi visszhangot kiváltó törvény körüli viták még mindig
nem csillapodtak le, a Pedagógusok
Szakszervezete több passzusa miatt
az Alkotmánybírósághoz fordult.
Bár a törvény egységesítésre törekszik, az iskolák abban reménykednek, hogy megtarthatják specialitásaikat mind a közoktatásban, mind a művészeti oktatásban. Az intézmények
jelenleg úgy látják, a náluk folyó
munka belefér a törvény szabta keretekbe, de félnek attól, mi lesz, ha elveszik a védőhálót, amit számukra az
önkormányzat jelent.
Dr. Bucsyné Prém Katalin igazgató (Montágh Imre Általános Iskola,
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Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Szakiskola és EGYMI):
A gyógypedagógia területét kevésbé érintik a változások. Intézményünkben speciális tanterv szerint oktatunk, melynek követelményeit a
gyerekek képességeinek megfelelő
differenciált fejlesztéssel igyekszünk teljesíteni, erre a törvény is biztosít óraszámot. Amit viszont még
nem látunk tisztán, az a fenntartó körüli változás. Nekünk az a jó, ha önkormányzati kézben van az iskola. Ez
az elmúlt években nagyon jól működött, ellenben a megyei intézményeknél láthattuk, milyen sorsra jutottak. Éppen ezért nagyon bízom
benne, hogy lesz rá lehetőség, hogy
városi kézben maradjon az iskola,
mert csak így látjuk biztosítottnak azt
a toleranciát, amire esetünkben szükség van.
Ella Attila igazgató (Frédéric
Chopin Zeneiskola):
Az eredeti elképzelésekhez képest
sokat változott a törvény. Az mindenképpen pozitív döntés számunkra,
hogy nem vezetik be kötelezően az
egésznapos iskolát, ami számunkra
nem lett volna szerencsés, mert nagyon kitolódott volna a nálunk folyó
tanítás ideje. A gyerekeket pedig nem
lehet a késő esti órákban oktatni.
De vannak olyan részei a törvénynek, amik megnehezítik a munkánkat.
Ilyen például a pedagógus óraszám
meghatározása, ami azt jelenti, hogy
a tanárainknak napi plusz két órát kellene még itt az intézményben tölteni.
Félreértés ne essék, ezt az időt most is
ledolgozzák, hiszen vannak egyéb
feladataik is, amik kapcsolódnak az
oktatáshoz: rendezvényekre, versenyekre viszik a gyerekeket, stb.
A zeneoktatás nem úgy működik,
mint az általános iskolai tanítás! Ráadásul, ha ezeket az órákat minden tanárunknak itt bent, oktatással kellene
tölteni, nem tudnánk hová tenni sem a

diákokat, sem a tanárokat. Egyszerűen
nem lenne rá elég helyünk. Nem
látjuk a már régóta a pályán lévő
kollégák kötelező továbbképzésére
vonatkozó passzus értelmét sem, amihez plusz forrást sem rendeltek. Ez
sok esetben csak felesleges pénzkidobás.
Ami azonban nem csak nekünk,
hanem a szülőknek is gondot jelenthet, hogy nem látjuk, hogyan változik
majd a tandíj rendszere. Ez már ma is
sokaknak gondot jelent. Ha egy családból két gyermek tanul zenét, az
közel 50 ezer forintba kerül a szülőknek (tandíj, sok esetben a hangKépünk illusztráció

szerhasználat, a kották vásárlása, stb.)
Egyre többen igényelnek szociális
kedvezményt. Kérdés, hogy ez hogy
fog változni. Reméljük, hogy a végrehajtási rendeletből, majd kiderül...
Nem látjuk a jövőt, hogy mi lesz ha
elkerülünk a várostól. Eddig mindig,
minden támogatást megadott számunkra az önkormányzat, aminek
nagy szerepe van abban, hogy ilyen
színvonalú munkát tudunk végezni.
Nem tudjuk, a jövőben milyenek
lesznek a lehetőségeink.
Sok fejtörést okozott az érintetteknek az is, hogyan befolyásolja majd
az új szabályozás a különböző alternatív módszerekkel oktató alapítványi iskolákat. Úgy tűnik azonban
ezen a területen nagyobb toleranciát
tanúsítottak a törvényalkotók, mint az
önkormányzatok esetében. Így városunkban is tovább működhet a már
két évtizedes múltra visszatekintő
Waldorf iskola.

Mincsik István igazgató (Gödöllői
Waldorf Általános Iskola és Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény):
Ránk sok tekintetben más szabályok vonatkoznak, mint az önkormányzati iskolákra. A további zavartalan munka érdekében a Waldorf
Szövetség sok egyeztetést folytatott a
törvény előkészítése során, és több
területen sikerült számunkra kedvező
eredményeket elérniük. Így például
az alternatív tanítási módszerekkel
dolgozó iskoláknak lehetőségük van
eltérni mind a tanulókra, mind a pedagógusokra vonatkozó kötelező óraszámtól. Ez nálunk főleg a
művészeti oktatás miatt
fontos, hiszen az a Waldorf alaptanterv részét képezi. Nagyon fontos az is,
hogy ránk a létszámok
tekintetében is más szabályok vonatkoznak, valamint más a tantervünk is.
A törvény biztosítja a
lehetőséget arra, hogy továbbra is a Waldorf tanterv szerint oktassunk,
igaz, szükség lesz némi átdolgozásra.
Ami azonban bennünket is érint, az
a finanszírozási oldal változása. Ez az
egyik olyan kérdés, amiben még nem
látunk tisztán. A hiányosságok főleg
abból adódnak, hogy a törvény még
nem rendelkezik végrehajtási rendelettel. Ezt tavaszra ígérik. Bízunk abban, hogy ha ez megjelenik, a jelenleg még homályos kérdések is tisztázódnak.
Nincs könnyebb helyzetben a felsőoktatás sem. A szintén decemberben elfogadott, és ugyancsak sokat
kritizált felsőoktatási törvényről a
múlt hét végén olyan részletek derültek ki, amelyek várhatóan újabb tiltakozási hullámot vált majd ki.
Az egyik ilyen a hallgatói szerződések ügye, az erre vonatkozó rendeletet a kormány január 19-én fogadta
el.
A rendelet három alapvető támogatási, illetve képzési formát vezet

be. A képzések zöme állami támogatással folyik, de vannak olyanok is,
amelyeket az állam ötven százalékban támogat, mások önköltségesek.
Összesen ötvenezer olyan hely van,
amelyet az állam teljesen vagy felében támogat, ezekre vonatkoznak a
hallgatói szerződések.
A szerződésben a diákoknak vállalni kell, hogy a képzési idő kétszereséig, a végzés utáni 20 évben bármikor, Magyarországon dolgoznak;
ez hat, tíz vagy tizenkét évet jelenthet. Aki aláírta a szerződést, de nem
teljesíti a feltételeket, annak vissza
kell fizetnie az évente több százezer
forintnyi támogatást. Ha a diák nem
tud maradni vagy nem tud végezni
időben – ez az alapidő másfélszerese
lehet –, akkor elkezdődik a visszafizetési procedúra. Akik nem tudnak
diplomát szerezni, azoknak csak a támogatás felét kell visszafizetniük; a
nőknek, ha három gyermeket szülnek,
elengedik a visszafizetést.
Azokon a helyeken – jogi vagy a
gazdasági területen –, ahol csökkent
az államilag finanszírozott helyek
száma, az állam visszatérítheti a diákhiteleket, ha az állami szférában helyezkedik el később a tanuló.
A továbbtanuláshoz minimálisan
240 pont kell; a szerződéseket az Oktatási Hivatal köti:
Alapjaiban nem ért egyet a hallgatói szerződés intézményével a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája, ezt Nagy Dávid, a
(HÖOK) elnöke jelentette be. A szervezet vezetője azt mondta, hogy a
hallgatói szerződések nem jelentenek
megoldást, és nem látják, hogyan lehet majd azokat nyomon követni, számon tartani. “Nem a külföldre távozók büntetését, hanem az itthon
maradók elhelyezkedésének kiemelt
javadalmazását tartanák célravezetőnek” – jelentette ki Nagy Dávid, aki
hozzátette, megértik azt a társadalmi
igényt is, hogy a tandíjmentesen
szerzett diploma itthon is kamatozjk
zon.

Visszaléptek a beruházástól

Miért lett most újra időszerű?

Csak egy Lidl épül

Összeírják a hadköteleseket
Nagy felzúdulást keltett az
elmúlt hetekben a hadköteles
magyar férfiak összeírása,
amit a parlament által decemberben meghozott törvény
alapján kezdtek meg. A hadkötelesek összeírása már megkezdődött, s akár be is hívhatják az érintetteket, igaz,
most még csak orvosi vizsgálatra.

Visszalépett a Lidl a Szabadság út mellé tervezett fejlesztéstől; a Dózsa
György út melletti bevásárlóközpontban azonban megépítik a már megkezdett áruházat.
A múlt héten szóban tájékoztatta az önkormányzatot a Lidl Magyarország
Kereskedelmi Bt., hogy visszalép a Szabadság út – Testvérvárosok útja
kereszteződésébe, a volt autószalon helyére tervezett élelmiszer áruház
építésétől – tudtuk meg dr. Fábián Zsolt alpolgármestertől.
A döntés következtében úgy tűnik, az ide tervezett jelzőlámpás csomópont
sem valósul meg. A döntésről a Lidl a későbbiekre ígért írásos tájékoztatást.
Bár a 3-as út mellett nem nyit üzletet az áruházlánc, a Dózsa György útM3-as bevezető szakasza mellett kialakított üzletközpontban a tervek szerint halad a Lidl üzletének építése, ott már szerkezetkész állapotban van a
készülő létesítmény.
jk

A honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságának január 31-ig küldi meg a kért adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve. A parancsnokság a természetes személyazonosítóra, a lakcímre, az állampolgárságra, a családi állapotra, valamint a személyi azonosítóra vonatkozó adatokat kapja meg; az adatbázist folyamatosan frissítik.
A rehabilitációs szakértői szerv a
hadköteles személy legalább 36 százalékot elérő munkaképesség-csökkenéséről, valamint a legalább 29 százalékot elérő egészségkárosodásáról
minden év január 31. napjáig szolgáltat adatot - közölte a HM.
A parlament decemberben hozott
törvényt a nagykorú, magyarországi
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú férfiaknak a katonai szolgálat teljesítéséhez, a sorozáshoz és a

behíváshoz szükséges adatainak
összeírásáról. A Hende Csaba honvédelmi miniszter javaslatára elfogadott előterjesztés indoklása szerint
bár békeidőben megszűnt a hadkö-

telezettség, lehetőség van arra, hogy
rendkívüli állapotban automatikusan,
megelőző védelmi helyzetben pedig
az Országgyűlés döntésével újra bevezessék.
A tárcavezető szerint a hadkötelezettség teljesítésére a katonai
igazgatás szerveinek fel kell készülniük, és ennek része lesz a nagykorú,
Magyarországon élő állampolgárok
törvényben szabályozott adatainak
nyilvántartása. A jogszabály alapján
békeidőben a hadkötelesek nyilvántartása az állami szervek és más jogi
személyek által vezetett adatok
alapján történik majd, az állampolgárokat azonban nem kötelezik adatszolgáltatásra.
Újdonság, hogy a sorozás előkészítése érdekében a sorozó szak-

főorvos már békeidőben megállapítja
a férfiak előzetes egészségi alkalmasságát. A törvény emellett meghatározza a hadköteleseket terhelő megjelenési kötelezettséget, illetve a sorozás
szabályait. Sorozást csak a hadkötelezettség bevezetése után tarthatnak.
A törvény úgy határozza meg a behívhatósági korhatárt, hogy a honvédségnél hivatásos, szerződéses vagy
önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítettek esetén az a katonai
szolgálat felső korhatára, más hadkötelesek és a potenciális hadkötelesek esetében pedig annak az évnek az
utolsó napja, amelyben az érintett a
negyvenedik életévét betölti.
Mindemellett január 1-jével megkezdődött az önkéntes tartalékos
rendszer kiépítésének következő szakasza, aminek eredményeként összesen nyolcezer tartalékos katona lesz
2014-ig a honvédelmi tárca tervei
szerint. 2012 elejétől már nem őrzővédő munkákra veszik fel az embereket a tartalékosok közé, hanem a
katonai szolgálathoz kapcsolódó feladatkörökre; elsősorban a korábban
leszerelt katonákra számít a honvédség. A jelentkezőkkel először nyolc
hónapra kötnek szerződést, ebből hat
hónap a próbaidő; a szerződés aláírásától a jelentkező bármikor behívható tényleges katonai szolgálatra
jk
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Egyeztetés a megváltoztathatatlanról

Lemondott Ángyán József

Érthetetlen határvonalak

Távozhat az államtitkár?

Megkezdődött a társadalmi
egyeztetés a járások kialakításáról, bár kérdés, beszélhetünk-e egyeztetésről akkor,
amikor Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter kijelentette a járások
számát fixnek kell tekinteni.
A 168 járás és hét fővárosi körzet fix
szám, ami azt is jelenti, hogy ha valaki új járást akar alakítani,
azzal kell számolnia, hogy
abban a megyében egy másik
járást kell megszüntetni –
jelentette ki a miniszter,
aki nehezményezte, hogy
országszerte több város is
szeretne járásszékhely lenni. Pest megyében Budaörs
és Veresegyház is jelezte, a
megyére tervezett 15 járás
centrumának egyike kíván
lenni. Előbbi elutasítja,
hogy Budakeszihez, utóbbi
pedig, hogy Gödöllőhöz tartozó település legyen hivatalos ügyeinek intézése tekintetében.
Országos viszonylatban
is egyre több polgármester
jelzi, nem ért egyet a járási
határok
meghúzásával,
amikről
kormányrészről
úgy fogalmaztak, meghúzásuknál az volt a cél, hogy
gyors és könnyű hozzáférés
biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz, valamint a létező ügyintézési
helyszínek megőrzését, a területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási
alapú rendezését, és a megyék határainak megőrzését tartották szem
előtt.
A járások kialakításával kapcsolatban a Magyar Önkormányzatok Szövetsége nyilatkozatot adott ki január
20-án.
„A Magyar Önkormányzatok Szövetsége
– sajnálattal állapítja meg, hogy továbbra sem ismert az, hogy milyen állami feladatok kerülnek a járásokhoz,

hol, milyen eszközökkel és szakemberekkel kíván a fenti törekvéseinek
megfelelni.
– a járások létrehozásának időpontjához viszonyítva elkésettnek és előkészítetlennek ítéli meg a jelenlegi állapotában a javaslatot, mely további
kapkodást és bizonytalanságot eredményezhet.
– elfogadhatatlannak tartja, hogy
nem ismert az eredeti célok megvalósulását (költséghatékonyság, gyors

állampolgárbarát a jelenleginél jobb
ügyintézés) alátámasztó hatás tanulmány.
– nem ért egyet a jelenleg is egy
körjegyzőséghez tartozó települések
különböző járásba sorolásával, de azt
is figyelembe kell venni, hogy január
1-jétől a 2000 fő lakosságszám alatti
települések is körjegyzőségeket hoznak létre, ezen igazgatási egységekbe
tartozó településeknek is célszerű
ugyanazon járáshoz tartozni.
– szükségesnek tartja az átszervezést követően a hozzáértő, gyakorlott

szakemberek további foglalkoztatását, ami nagyban meghatározza a feladatellátás biztonságát
A javaslat nem ad magyarázatot
arra, hogy
– miből adódnak és miért szükséges a járások közötti nagy lakosság és
település számbeli különbségek. Például Pest megyében, míg Szob járás
lakosság száma 12.350, addig Gödöllőé 178.381
– hogyan teljesíthető a
célként megfogalmazott települések és a járásközpont
közötti max. 30 km távolság.
– hogyan illeszkednek a
járások az önkormányzati
törvényben elfogadott 2000
fő alatti települések megszűnő hivatalai után kialakítandó önkormányzati feladatokat ellátó hivatali struktúrához.
– milyen eszközökkel kívánja megoldani a járási
székhely megközelítésére
irányuló helyi közlekedést,
hiszen egyes településekről
a járási központ csak nagy
nehézségek árán érhetők el.
Magyar Önkormányzatok
Szövetsége fenti észrevételek alapján nem támogatja a
járási hivatalok kialakításával, az önkormányzati és állami feladatok szétválasztásával kapcsolatos javaslatot.
Szükségesnek tartuk, hogy a
járási hivatalok kialakításával kapcsolatosan kezdődjön
érdemi, szakmai egyeztetés a települési önkormányzatokkal a feladat és
hatáskörök szétválasztásáról, az önkormányzati hivatalok és a létrehozandó járási hivatalok közötti feladat
átadás módjáról és ütemezéséről. Igényeljük, hogy a járási hivatalokról készülő jogszabály-tervezeteket minél
hamarabb társadalmi egyeztetésre
bocsássák” – áll a MÖSZ közleményében.
(k.j.)

Sérült az önkormányzati autonómia a Régiók Bizottsága szerint

Folyamatosan figyelemmel kísérik Brüsszelben a Magyarországon zajló eseményeket. Az
elmúlt hetekben soha nem tapasztalt kemény kritikát kapott
a magyar törvényalkotás. Legutóbb az EU Régiók Bizottsága,
a COR adott ki közleményt,
amelyben Mercedes Bresso, a
bizottság elnöke fejezte ki aggodalmát a magyarországi
események miatt.
„Az Európai Bizottság közleménye
alapján, megindítva a kötelezettségszegési eljárást a Magyar Kormány
ellen, komoly aggodalmát fejezve ki
az EU-joggal ellentétes új magyar
Alkotmány miatt, a Régiók Bizottságának elnöke, Mercedes Bresso – a
COR négy politikai csoportja vezetőjének egyetértésével fejezi ki komoly aggodalmát a magyar helyi
demokráciáért.
Az új magyar alkotmány, amely
2012. január 1-jén lépett hatályba, az
Európai Bizottság által hangsúlyozott
más problémák között komolyan korlátozza a helyi önkormányzatok autonómiáját, amit mind az Európa Tanács Helyi Önkormányzati Chartája,
mind pedig az EU Lisszaboni Szerző-

Fotó: Tatár Attila

Újabb brüsszeli aggodalmak
Mercedes Bresso

Indoklás nélkül nyújtotta be lemondását Ángyán József, a Vidékfejlesztési
Minisztérium
parlamenti államtitkára; a hírt
Fazekas Sándor, a vidékfejlesztési miniszter jelentette be
hivatalosan január 19-én, de a
sajtó már korábban is tudni vélte, Ángyán József nem kíván tovább a posztján maradni.
Értesülések szerint ebben a tárcán belüli ellentétek mellett szerepet játszott
az is, hogy az elmúlt időszakban sorra
váltották le munkatársait. A miniszter
lapzártánk idején konzultál a kormányfővel az államtitkár nagy vihart
kavart döntéséről. Míg a tárcavezető a

hírre reagálva azt mondta, nem változik a Vidékfejlesztési Minisztérium
politikája Ángyán József lemondása
miatt, a tárca kezdettől fogva alaposan átgondolt filozófia alapján végzi a
munkáját, és ez a parlamenti államtitkár távozása után is így marad, a
Zöldszervezetek ragaszkodnak az államtitkár személyéhez.
Ángyán József nem indokolta lépését a nyilvánosság előtt, a különböző
vélemények szerint a háttérben meghúzódhat az is, hogy a kisbirtokpárti
államtitkár kellemetlenné vált a tárca
vezetőinek, akik békülékenyebb viszonyt ápolnának a társas vállalkozásokkal, míg Ángyán József a családi
gazdaságok helyzetbe hozását és egy
új földbirtok-politika kialakítását tartotta fontosabbnak.

végén pedig újabb száz szervezet
csatlakozott az aláírókhoz.
Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezetője
kijelentette, ez igazolja, hogy a magyar vidék szervezetei ragaszkodnak
Ángyán professzorhoz. Az ő személye hitelesíti ugyanis azokat a vidékfejlesztési elveket, amelyeket Orbán
Viktor a Darányi Terv bemutatásakor
is hangoztatott.
A zöldek mellett sok más szervezet
adott ki külön-külön sajtónyilatkozatot a szóban forgó ügy érdekében: így
például az Élőlánc Magyarország, a
Magyar Népfőiskolai Társaság, a Falufejlesztési Társaság, vagy a GyőrMoson-Sopron megyei Magosz és agrárkamara is.

szul, hanem amiatt is, hogy az ország
nem tud eleget tenni a megerősített
stabilitási paktumban foglalt költségvetési hiány csökkentési kötelezettségének, és az Olli Rehn biztos által
megfogalmazott állásfoglalással öszszefüggésben, amely előirányozza az
EU Kohéziós Alap forrásainak Magyarország számára történő befagyasztását.

lalt, önkormányzatokat érintő rendelkezésekkel kapcsolatosan.

„Ha a helyi demokrácia alapvető
alapelvei veszélyben vannak, akkor
az EU-nak, amely egy értékközösség,
regálnia szükséges. Felhívom a magyar hatóságokat (érdekelt érintetteket), hogy valós és konstruktív párbeszédet folytassanak ezen kérdéskörök
mihamarabbi rendezése érdekében”.
A COR-elnök ezúton aláhúzza/hangsúlyozza, hogy minden EU-intézménynek ilyen helyzetben felelőssége van abban, hogy megvédje/megőrizze az európai értékeket.” – áll a
COR közleményében.
désének 4. cikke alapként ír elő. Az új
alkotmány értelmében a választott helyi önkormányzati képviselő-testületet a nemzeti Parlament feloszlathatja
az alkotmány megsértésére hivatkozva az Alkotmánybíróság kötelező erejű határozata nélkül is. Mindazonáltal, az új alkotmány előírásai korlátozzák a helyi önkormányzat azon jogát is, hogy függetlenül gazdálkodjon
a helyi önkormányzati vagyon/tulajdon felett, és hogy lehetőséget ad arra

az alkotmány, hogy „államosítsa” az
önkormányzati vagyont.
A Régiók Bizottsága osztja azokat
az aggályokat, amelyeket a Velencei
Bizottság 2011 júniusában megfogalmazott a sarkalatos törvények tervezetei kapcsán.
A Régiók Bizottsága politikai csoportjainak vezetői hangsúlyozzák aggodalmukat az iránt is, hogy a helyi
önkormányzatok nem csak politikai
szempontból járhatnak nagyon rosz-

Bár jelentős szerepet játszott a kormány vidékstratégiájának kidolgozásában, a program végleges változatából azonban, úgy tudni, számos elképzelése kimaradt. Az államtitkár
hétfőn még beszédet mondott a Darányi Ignác-terv bemutatásán, amely
a mezőgazdaság megújításáról szól.
Ott is kifejtette, a vidéket újra be kell
lakni, ehhez erős családi gazdaságokra van szükség.
A bejelentést követően a Zöldszervezetek levélben fordultak Orbán
Viktorhoz, s egyebek mellett arra kérik a miniszterelnököt, erősítse meg
pozíciójában Ángyán Józsefet. A miniszterelnökhöz írt levelet első körben 19 civilszervezet írta alá, a hét

A szervezet nyilatkozatához kapcsolódóan dr. Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, a Régiók
Bizottságának tagja sajnálatát fejezte
ki amiatt, hogy a Régiók Bizottsága,
amely az Európai Unió önkormányzati érdekeket érvényesítő, tömörítő
hivatalos szerve, szintén aggályát fejezi ki az idén január 1-jével hatályba
lépett alaptörvénnyel és az abban fog-

(b.j.)

„A Magyar Önkormányzatok Szövetsége az elmúlt időszakban több alkalommal és több fórumon is felhívta
a kormány és a törvényalkotók figyelmét arra, hogy a ma már elfogadott
Alaptörvény, illetve a hozzá kapcsolódó Önkormányzati törvény szembe
megy számos európai uniós normával, aminek egyik eredménye az Ötvben is megjelenő erős centralizáció.
Az elmúlt években az önkormányzati fejlesztések legnagyobb forrásaként szolgáló EU Kohéziós Alap befagyasztása a települések fejlesztéseinek teljes leállását eredményezné.
A MÖSZ továbbra is fontosank
tartja az Alaptörvény és az Ötv módosítását a Régiók Bizottsága által kiemelt fő pontokban annak érdekében,
hogy az állam és az önkrományzatok
közötti feladat, hatáskör, finanszírozás és vagyoni egyensúly helyreálljon. Ehhez a MÖSZ bármikor kész
konzultálni és szakmai segítséget
nyújtani.”
Gémesi György nyilatkozatában
kijelentette, a Régiók Bizottsága tagjaként mindent elkövet hogy Magyarország megítéslése pozitív irányba változzon.
(b.z.)

Szemnek, szájnak ingere

Szarvasgomba fesztivál
Sokak számára ma is egyfajta
titokzatosság lengi körül a szarvasgombát,
felhasználásáról
keveset tudnak. Mivel az elmúlt
évtizedekben csak kevés helyen, s rendkívül drágán lehetett az ezzel készített ételeket
fogyasztani, nem igazán merik
sem megvásárolni, sem kipróbálni.
A január 29-ei Szarvasomba fesztiválon a Solier étterem és kávézó kóstolóiból is kaphatnak majd ötleteket az
érdeklődők, mi mindenre is használható a királyok csemegéjének is tartott
szarvasgomba.
A Művészetek Házában erre az alkalomra külön kávézó jellegű részleget
alakít ki a Solier, ahol az ezzel a különleges fűszernövénnyel készített
ételeket és italokat meg is kóstolhatják.
Saját készítésű szarvasgombás bonbonok, csokoládék, krémes, és más

süteményfalatkák várják a látogatókat, de a különleges csemegére vágyók megkóstolhatják a szarvasgombás forrócsokoládét vagy kávét is.
A fesztiválhoz kapcsolódva a hét
folyamán különleges szarvasgombás
menüvel várja vendégeit az étterem.
Ennek részeként többek között szarvasgombás kacsamáj trüffelt, valamint libamájjal és szarvasgombásvargánya raguval töltött jércemell roládot választhatnak az étlapról.
A fűszer rajongói azonban nem
csak most, hanem szinte mindig találnak a kínálatban olyan ételt, aminek
fontos összetevője a szarvasgomba –

árulta el lapunknak Soljár Csaba, a
Solier étterem és cukrászda vezetője.
A gödöllői krémesbe, és a gödöllői
csirkecombba is használják ezt a
gasztronómiai különlegességet. A süteményekbe a
homoki-, a bonbonokba a
téli-, a nyári- és a homoki
szarvasgomba kerülhet. Az
húsoknál, leveseknél a télivagy a nyári szarvasgombát
használják.
Mint megtudtuk, az eddigi tapasztalatok alapján a
vendégek többsége elsősorban kíváncsiságból próbálja ki az ezzel készült

ételeket, amik a szarvasgomba jellegzetes íze miatt elsősorban az intenzívebb ízek és illatok kedvelőinek körében népszerűek.
jb

Zenés esték a Napsugár Étteremben

Mint azt Kulai Lászlótól, az étterem
tulajdonosától megtudtuk, a táncpartit
lényegében a vendégek igényei alapján szervezik, az elmúlt években időszakosan megrendezett élőzenés estek iránt ugyanis egyre nagyobb az ér-

deklődés. Manapság kevés olyan hely
van, ahol a vacsora mellett zenét hallgatni és táncolni is lehet, ráadásul a
zenés helyek nagy része a tizenévesek
igényeit szolgálja ki. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Napsugár táncpartijaira csak az idősebbeket várják,
sőt! A kéthetenkénti programokra a zenét szolgáltató Drill Trió mellett alkalmanként sztárvendéget is hívnak: a
február 2-ai rendezvényen Nagy Feróval találkozhat majd a közönség. Hogy
a későbbiekben kik lépnek majd fel,
még nem dőlt el, jelenleg több népszerű előadóval tárgyalnak, köztük a
mai fiatalok kedvenceivel is.
Bár az esteken csak 1000 forintos
belépővel lehet majd részt venni, ez

azonban megtérül a vendégeknek: a
tánc mellé ugyanis az 1999-es esztendő
árain kínálják az ételeket, amik 30-40
százalékkal alacsonyabbak a maiaknál,
ráadásul a belépő árából 20 százalékot
beszámítanak a fogyasztáskor.
A „Napsugár csütörtök” elnevezésű
táncpartikat a tervek szerint májusig
rendezik meg, majd az igényektől
függően ősszel folytatódnak.
jk

Pincéből mozgásszoba

Az átadási ünnepségen Gubáné Csánki Ágnes igazgató elmondta, a közel
1,5 millió forintos beruházás összefogással valósult meg, az intézmény saját
keretéből, az iskolai alapítványból, valamint önkormányzati támogatásból
biztosították a szükséges forrást, amit a
szülők adományai egészítettek ki. A fejlesztésben jelentős részt vállalt az isko-

la karbantartója is, mint az igazgató aszszony elmondta, a munkák közel 70
százalékát dr. Szabó Mihály végezte
el, ennek köszönhetően tudták ilyen kevés összegből megvalósítani a beruházást. A most átadott helyiség újabb lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek többet mozogjanak. Az intézmény egyébként is
színes sportéletéből a
mozgásszoba
átadás
előtt ízelítőt kaphattak a
vendégek, akik közül
Gémesi György polgármester, Pintér Zoltán alpolgármester és
Szűcs Lajos olimpiai
bajnok labdarúgó is
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. jk

Irodalmi ajándék a Madách Iskolának
Életmű sorozattal
gazdagodott a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.
A Kossuth Kiadó a
múlt évben 100
oktatási
intézmény
számára
ajándékozott egy
teljes Jókai életműsorozatot.
A Pest Megyei Kormányhivatal döntése alapján a Pest megyében kiválasztott öt intézmény közül a Madách iskola, a
“202-es” is ebben a kitüntetésben részesült.

Szerette Gödöllőt, a kastélyt. Egyik
legszebb könyvét Gödöllő, a királyné
kastélya címmel városunk büszkeségéről készítette. Őt is magával ragadta a hely szelleme, a történelmi
falak, a hallgatag, mégis beszédes
tárgyak. A barokk palota szépségeit
bemutató képeslapok jó része is az
ő tehetségét dicséri.
Mintegy félszáz művészi albumot
készített, ő örökíthette meg többek
között Mátyás corvináit, a nemzeti
könyvtárnak kincseit, de az ő felvételeiről ismerünk sok egyházi gyűjteményt és a Képes Krónikát is.
A múlt év augusztusában az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében
és kávézójában „A bor színe alatt”
című fotósorozatát láthatták az érdeklődők. Ez volt az utolsó kiállítás, aminek bemutatóján személyesen részt vett. Már csak emlékkiállítást rendezhetnek tiszteletére.
Hapák József fényképész 66 éves
korában hunyt el. Szülővárosa,
Debrecen, melynek díszpolgára
volt, saját halottjának tekinti és
január 26-án búcsúztatja.

nyítványt szerzett. 1969-től 1995ig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetének fényképésze volt, 1992-ben
hozta létre saját vállalkozását,
1995-től szabadúszó műtárgy-,
műemlék- és reklámfotósként dolgozott.
Első kötete 1972-ben jelent meg,
amelyet csaknem ötven nagyméretű, társszerzőkkel készített fotóalbuma követett. Munkásságát
méltatja a Fitz József-díj, melyet
könyvtárosok szavazata alapján
adományoznak, két alkalommal
pedig közönségdíjat nyert a budapesti könyvkiállításon, emellett
2003-ban Pro Typographia díjjal is
elismerték munkásságát.
Hapák József munkáját nemcsak a
könyves szakma, hanem szülővárosa, lakókörnyezete is díjazta:
2005-ben Debrecen város díszpolgára kitüntetést kapott, 2009-ben
pedig Hajdú-Bihar megye Prima
díjasa lett.

MEGHÍVÓ – TELEKI PÁL EGYESÜLET GÖDÖLLŐ

Többet mozoghatnak a gyerekek

Több lehetőséget tud biztosítani a mozgásra tanulói számára a Petőfi Sándor Általános
Iskola, miután január 20-án új
mozgásszobát adtak át az intézményben. Az épület pince
részének helyiségét alakították át erre a célra, amit bordásfalakkal és modern edző
berendezésekkel szereltek fel.

Hapák József emlékére

Hapák József 1945. május 26-án
született Debrecenben a nagyapja
által alapított fotós dinasztia harmadik tagjaként. 1963-ban a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumában
érettségizett,
majd fényképész szakmunkás bizo-

Szabad a tánc!
A 60-as éveket megidéző ötlettel várja vendégeit februártól
városunk egyik népszerű étterme: a finom ételek mellé zenét,
táncos rendezvényt rendkívül
kedvező árakat kínálnak. A
Napsugár étterem a tervek szerint kéthetente, csütörtökönként rendezi meg a régi „ötórai
teák” hangulatát megidéző esteket.

2012. január 25.

Civil
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KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA – IDŐPONTVÁLTOZÁS
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
www.csodabab.hu
www.kerekito.hu

Ezúton is értesítjük tagtársainkat, és minden
tevékenységünk iránti kedves érdeklődőt,
hogy közgyűlésünket 2012. január 28‐án,
szombaton tartjuk a Premontrei Szent Nor‐
bert Gimnázium aulájában az alábbi napirend
szerint:
16 óra: Regisztráció; a tagdíjak rendezése; könyv‐ és térkép börze –
közben a 2011. évi egyesületi események képeinek folyamatos ve‐
títése.
16.45.: Titkári beszámoló a 2011. év egyesületi munkájáról,
gazdálkodásáról.
17 óra: Dr. Teleki Géza előadása életéről és tudományos munkás‐
ságáról.
18 óra: A kitüntetések átnyújtása
18.15.: Baráti beszélgetés a gimnázium ebédlőjében (pogácsás est).
Közben a vetítés az aulában folytatódik.
Közgyűlésünkre szeretettel hívjuk és várjuk!
Az Elnökség

2012. január 25.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Évszázadok asszonyai
Aki csak valamennyire is ismeri a XX. század eleji gödöllői művésztelepen készült
alkotásokat, ránézve a Kosáryné Réz Lola Asszonybeszéd
című könyvének borítóján levő
képre, felismerheti: ez közülük
való. S belelapozva a kötetbe,
valóban olvashatja: „A borítón
Körösfői-Kriesch Aladár Nő rózsákkal című falikárpitjának
részlete”.
Hiszen kortársak is voltak. Kosáryné
Réz Lolának hosszú élet adatott,
1892-től 1984-ig élt. Az írói életműve
igen terjedelmes, én gyerekkoromban
úgynevezett lányregényeit olvastam,
de írt sokat felnőtteknek szántan is, s
fordítói munkássága is figyelemre
méltó.
Az Asszonybeszéd című regénnyel
egy tetralógia első darabját vehetjük
kézbe. A Kráter könyvkiadó Aranyrög könyvtárnak nevezett, újonnan
indított sorozatában megjelenteti a
XX. század első fele elfeledett
íróinak műveit. Vannak közöttük nem
igazán elfeledettek is, Tormay Cécile,
Herczeg Ferenc, Markovits Rodion
munkái a közelmúltban, de még a
rendszerváltás előtt is újra kiadásra
kerültek.
Kosáryné Réz Lolától talán a neve
riasztotta el a könyvkiadókat, előfordult, hogy tudatosították, ő Kosáry
Domokos akadémikus édesanyja, de
mégis: Lola? Pedig a könnyed névnek ellentmond a borítóról ránk néző

fényképe is, s az is, hogy megtudjuk,
komoly levéltári kutatómunkát végezve alkotta meg regényeit. Az
Asszonybeszéd története a XVI. század végén indul, s száz év múlva, a
törökök kiűzésekor fejeződik be.
Milyen volt az élet az akkori Magyarországon, hogyan éltek a családok, az asszonyok, de persze a férfiak
is? Kosáryné Réz Lola, hasonlóan
Tormay Cécile-hez, erős szociális érzékről tesz tanúságot, ábrázolja a
nyomorúságot, szánja a szenvedőket.
Öt nemzedék sorsát követi már ebben
az első kötetben is, az ükanyától haladunk az utolsó hősnőig, a büszke úrnő Dabasy Krisztinától a megvetett,
csavargásra kényszerített, majd boszorkányként máglyán elégetett Árva
Katiig.
Az írónő láttatóan ábrázolja a viszonyokat, a szegény jobbágyfalvakat, a nem biztonságos utakat, az elszabaduló, vad szenvedélyeket.
Árva Kati még árvább lányának,
Annának a sorsa folytatódik majd a
következő, Perceg a szú című regényben, aztán tovább váltják egymást a
nemzedékek, a Vaskalitkában, a Por
és hamuban. Ez utóbbinak a története
már egészen egykorú a megírással,
1947-ben jelent meg a könyv, hősnői
diplomát szereznek, egyikük egy termelőszövetkezet agronómusa lesz.
1948-ban Kosáryné Réz Lolát, ki
tudja, miért, kizárták az Írószövetségből, s akkor, majd még évtizedeken át nagy jelentőséggel bírt, hogy
valaki írószövetségi tag-e vagy nem.

Az írónő sorsa megpecsételődött:
többé nem tekintették írónőnek. Az
utóbbi időkben indult meg a rehabilitációja, születésének 100. évfordulóján, tehát 1992-ben Szabó Magda
mondott a sírjánál beszédet, de már
korábban, nem sokkal a halála előtt,
visszavették az Írószövetségbe is.
A tetralógia pedig most kerülhet az
olvasók elé igazán a maga összefüggésében. Mint az utószóban olvashatjuk: „2009-ben Kádár Judit a Tetralógiáról írott rövid dolgozatában
végre a négy kötet egységét hangsúlyozta”. A női szempontú magyar
történelmi regényt teremtette meg
Kosáryné Réz Lola.
Miért lehet fontos a női szempont?
Talán mondhatjuk: a világ sorát a férfiak intézik, háborút indítanak vagy
békét szereznek, de a háttérben az
asszonyoké a főszerep. Az élet fennmaradását ők biztosítják.
(Kosáryné Réz Lola: Asszonybeszéd)
-nád-

Őri Nagy Cecília és Fodor László az idei kitüntetettek

Átadták a Gödöllő Kultúrájáért díjakat
(Folytatás az 1. oldalról)
A Törökbálinton született Őriné Nagy
Cecília az ELTE TTK-n szerzett matematika-fizika diplomát 1983-ban, s
fokozatosan erősödött meg benne humán érdeklődése.
Reáltanári évek után 1985-ben került
a mai nevén Országos Restaurátor és

Fodor László klarinétművész, fafúvós tanszakvezető Sárváron született.
Győrben szerzett főiskolai végzettséget majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen művésztanár
diplomát.
Gödöllőre a 90-es évek elején került, amikor klarinéttanári kinevezést
kapott a Chopin Zeneiskolában. Tanított a Premontrei Gimnáziumban is.
Mint elmondta, 3-5 év pedagógusi
gyakorlat alatt kristályosodott ki
benne a tanítás értéke és módszere.
Tanítványait sokoldalú zenei látásmódra neveli és nagyon büszke az
eredményeikre. Fodor László a hazai
és a nemzetközi zenei élet ismert és
elismert művésze. 1990-től a kecskeméti Bohém Ragtime Jazz Band,

Restaurátorképző Központba. Művészettörténész diplomájának átvétele
után, 1993-2011-ig egyetemes művészettörténetet oktatott a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Képzőművészeti Egyetem közös képzésén.
Munkájában nagy szerepet kapott a
restaurálás, amikor a Gödöllői Város
Múzeumba került.

adó önkormányzatnak, a városi múzeum kollektívájának és családjának
mondott köszönetet. Fodor László
úgy vélekedett, hogy a jövő dönti
majd el, megfelel-e a most átvett kitüntetésnek.
Az ünnepség műsorában szavalatával közreműködött Szelba Szabolcs, a Fodor László tanítványaiból
– Kelemen Paula, Bartek Zsolt, Fehér Elemér, Rácz Zoltán – alakult

fúvós együttes, majd a DiXix Rhythm
(Székelyhidi Zsófi ének, Csúr Gábor zongora, Kocsis Ádám trombita,
Rácz Zoltán klarinét, Valastyán
Gergő harsona, Sápi Viktor tuba,
Dóra László dob).
it

Mint az őt bemutató videofilmben
elmondta, a műtárgyak állagvédelme,
restaurálása fontos feladat, nem csak
a közönség érdeklődésének kielégítését szolgálja, hanem a tudományos
kutatást is elősegíti.
Őriné Nagy Cecília életcélja a világhírű Gödöllői Művésztelep gazdag, a
művészeti ágak széles körét felölelő
anyagának minél teljesebb körű feldolgozása, megőrzése és bemutatása.
Örömmel tapasztalja, hogy ezt a gazdagságot a város pedagógusai is felismerték és hasznosítják a tanításban
általános és középiskolákban is. A kitüntetett muzeológus sikeres pályázatai révén gazdagodott a múzeum
gyűjteménye, növekedett a művésztelep nemzetközi hírneve.

majd 2000-től a Hot Jazz Band tagja.
(Két hete a Gödöllői Szimfonikus
Zenekarral közösen szerepeltek a
teltházas évnyitó hangversenyeken a
Művészetek Házában.) Vezeti a zeneiskola ifjúsági fúvószenekarát, 2007ben megalapította a DiXix Rhythm
dixieland együttest.
Mindenki csinálja azt, amire tehetséget kapott a gondviseléstől. S ha
önmagát adja az ember és örömet szerez vele, az a legnagyobb közönségkovácsoló erő – vallja.
A díjátadás végén Őriné Nagy Cecília
a folyamatos munka nyugodt hátterét

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rangos elismerést kapott a
városunk kulturális életét koordináló Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Kft.
Az emléknap alkalmából a nemzeti
erőforrás miniszter díjakat adományozott a kultúra területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkotóknak, könyvtárosoknak, a kultúra pártfogóinak, valamint a kultúra támogatóinak. A kiemelkedő
munkát végző közművelődési intézmények, köztük a Művészetek
Háza Gödöllő, Minősített Közművelődési Intézmény címben részesültek.

Strasbourgból Gödöllőre

Európa fényei
Gödöllőre érkezett, és február
29-ig a GIM-Házban tekinthető
meg az a nagyméretű kárpit,
amit a Magyar Kárpitművészek
Egyesületének tagjai az uniós elnökség alkalmából készítettek.
A tizenöt művész által készített
alkotást Strasbourgban, az Európa Tanács épületében is kiállították, majd októberben az Iparművészeti
Múzeumban
a
„Transzcendens térképek – A
Magyar Kárpitművészek Egyesületének tizenöt éve” című kiállítás részeként láthatta a nagyközönség.
A 10 négyzetméteres „Európa fényei”
című kárpitot az Európai Unió soros
magyar elnökségének
tiszteletére,
több, mint egy éves
kitartó munkával
készítették el.
Mint azt Balogh
Edit, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, az alkotók először egyéni terveket készítettek, majd az ezekben megtalálható közös motívumok alapján valósították meg a nagykárpitot. A közös
kompozícióban a földgömb részlet mellett Európa elrablásának ábrázolása utal
kultúránk görög gyökereire, valamint az
Európai Unió által megfogalmazott
alapelvekből is olvasható néhány gondolat magyarul, angolul, németül és

franciául. Az ábrázolás két oldalán a
vízöntő és a szűz csillagképe tűnik fel.
A kárpitot egy 2009-ben meghirdetett pályázat felhívására tervezték, a kivitelezés 2010 januárjában kezdődött
meg, és egy évig tartott. A munkában
Balogh Edit, Baranyi Judit, Benedek
Noémi, Bocz Beáta, Csókás Emese,
Fóris Katalin, Harmati Zsófia, Kiss
Katalin, Kneisz Eszter, Kovács Péter,
Lencsés Ida, Pázmány Judit, Szabó
Verona, Tápai Nóra és Vajda Mária
vett részt. A művet a Magyar Kárpitművészek Egyesületének októberben
megnyílt kiállításának részeként láthatják az érdeklődők.
A kiállítások mellett az egyesület egy
összefoglaló könyvbemutatójával is
megünnepli fennállásának 15. évfordulóját, amit szintén a GIM-Házban tartanak február 26-án, 16 órakor.

A helyszínválasztással a magyar kárpitművészet bölcsőjeként is számon tartott
egykori szecessziós művésztelep előtt
szeretnének tisztelegni, mondta Balogh
Edit, aki úgy fogalmazott: innen indult
el az európai kárpitművészet hazai megújítása, amelyet a gödöllői művészek és
a Greco Műhely mellett Ferenczy Noémi teljesített ki, s amit most az egyesület
tagjai, köztük a jelenlegi művésztelep
kj
alkotói is tovább éltetnek.

Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál – Újabb zeneiskolai siker
A Kocsis Albert Zeneiskola és a Corelli-60 Zenéért és
Gyermekekért Alapítvány 2011. december 1-én és 2án rendezte meg a “Hatvani Országos Zeneiskolai
Barokk Fesztivált.” A helyszín 2 napon keresztül fogadta az ifjú muzsikusokat – szólóhangszer, magánének, kamarazene és zenekar kategóriákban.
36 együttessel és 87 szóló produkcióval – összesen
123 versenyszámmal jelentkeztek a résztvevők a
hazai zeneiskolákból. A szervezők örömére a fafúvósok, vonósok, énekesek és különböző hangszeres
együttesek mellett az idei találkozó programját rézfúvósok, szólóorgonisták, valamint énekegyüttesek
is gazdagították.
A zsűriben a historikus előadásmód hazai prominensei mellett a barokk zenét modern hangszereken játszó, országos és európai hírű művészek foglaltak

helyet. Az elnök, dr. Gyöngyössy Zoltán Liszt Ferencés többszörös Artisjus díjas fuvolaművész, egyetemi
tanár, aki dr. Rajk Judit énekművész egyetemi adjunktussal, dr. Várallyay Ágnes csembaló- és zongoraművésszel, Kállay Gábor ének- és furulyaművésszel, valamint Mohácsi Gyulával, a Nemzeti Filharmonikusok brácsaművészével együttműködve
ítélte meg a versenyzők produkcióját.
A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola képviseletében
kamarazene/zenekar kategóriában az Animato Consort a 2. díjat nyerte el. Az együttes vezetője: Z. Molnár Ildikó. Az együttes tagjai: Farkas Benedek, Laurán Apolka – blockflöte, Asztalos Dorottya – cselló,
Szabó Petra – zongora. Felkészítő tanáraik: Bali
János, Láng Gabriella, T. Pataki Anikó, Z. Molnár
Ildikó.
bj
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Emlékezés – nem csak a határon

100 éve született Ottlik Géza
(folytatás az 1. oldalról)

Az évfordulóhoz kapcsolódóan októberben szakmai napra is sor kerül
majd városunkban, ezen a tervek szerint filmvetítéssel, az irodalmi élet neves személyiségeinek közreműködésével, visszaemlékezésekkel idézik
fel Ottlik Géza alakját.
A városi könyvtár kiállítással tiszteleg az író előtt: első kiadású műveit,
dedikált példányokat, a róla szóló, valamint hozzá kötődő könyveket, publikációkat mutatják be az ősz folyamán.
A gödöllői Irodalmi Kerekasztal,
az IRKA is megemlékezik a centenáriumról. Rövidesen meghirdetik novellaíró pályázatukat, amire amatőr

kára iratkozott be, ahol Fejér Lipót
tanítványaként szerzett végbizonyítványt.
Első írásai 1931-ben jelentek meg
Napkeletben.
Ottlikék gödöllői háza, 1920 a
Egyetemi
évei
alatt az Új Nemzedék munkatársa,
1933-tól a Budapesti
Hírlap
bridzsrovatának
szerkesztője. A háború alatt légoltalmi szolgálatra osztották be, és üldözötteket mentett,

írók munkáit várják, s ami ez alkalommal Ottlik Gézához kapcsolódik.
A szervezet emellett irodalmi díjat
alapít.
Az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényekről lapunk rendszeresen tájékoztatja majd az olvasókat.
Ottlik Géza 1912-ben született.
Édesapját másfél éves korában elveszítette. A családi hagyományoknak
megfelelően, katonatisztnek szánták,
ezért 1922-től katonai alreál- és főreáliskolákba íratták be, amitől egy
életre elment a kedve a kaszárnyai fegyelemtől és később múlhatatlan krónikása lett a katonai nevelés embertelenségének.
1923-tól 1926-ig a kőszegi katonai
alreáliskola, 1926-tól 1929-ig a budai
katonai főreáliskola tanulója volt.
1930-ban érettségizett, majd a budapesti egyetem matematika-fizika sza-

köztük
Vas
Istvánt is.
A háború
befejezésekor a magyar
szellemi élet
megújítását
tervezte
a
Nyugat hagyományait
folytatva.
1946-ig a Magyar
Rádió
dramaturgjaként dolgozott. Huszonöt év magyar
irodalma címmel előadásokat tartott a
rádióban, hangjátékokat fordított, és
hangjátékot is írt (A Valencia-rejtély).
1945-től 1957-ig a Magyar PEN
Klub titkára volt. 1960 őszén Ottlikot
kitűnő fordításaiért az angol kormány
tanulmányútra hívta meg Londonba.
1969-ben megjelent elbeszéléskötetében csak a könyv címét is adó „Minden
megvan“ volt új. Az
egyetlen hosszabb terjedelmű műve, amely
az Iskola a határon
ikerdarabjaként készült, a Lengyel Péter
gondozásában megjelent Buda, bár végső,
Ottlikra jellemző keretbe ágyazottságát,
többszörös betétességét nem nyerte el,
mégis az Iskola a határon méltó folytatásának
tarthatjuk.

1981-ben József Attila-díjat, 1985ben Kossuth-díjat, 1988-ban Szép Ernő-díjat, 1990-ben Örkény-díjat kapott.
Hosszú időn át kötődött Gödöllőhöz, amit Buda című regényében
gyakran emleget Monostor néven.
Az író és a város életében két nagy
korszakot különböztetünk meg, az első 1924-1946-ig tart, amikor nyaralónak használták a gödöllői házat, a második pedig ezt követően 1954-ig tartott, amikor ideköltözött feleségével,
s lényegében a kitelepítések elől menekülve itt éltek.
Édesanyja 1947-ben bekövetkezett
halála után megörökölte a gödöllői és
a család kecskeméti ingatlanait, amiben azonban nem sok öröme telt, mivel néhány évvel később mint földtulajdonost kuláknak nyilvánították, s
akkora adót vetettek ki rá, amit nem
tudott kifizetni. A gödöllői házat ekkor kis híján elárverezték. Ennek története is benne van a Buda című regényben. Több műve is Gödöllőn
született: például a Valencia-rejtély és
az Iskola a határon, s olyan jelentős
műveket is itt fordított le, mint Dickens Bleak House című regénye,

ami Örökösök címmel jelent meg, és
Copperfield Dávid. 1990. október 9én Budapesten halt meg, a Farkasréti
temetőben nyugszik. Egykori házát
emléktábla jelöli, része a Gödöllői
Városi Múzeum irodalmi túrájának.

Válogatás a Gödöllői Városi Múzeum gyűjteményéből

Orradzó
Az orradzó a szarvasmarhatartás fontos eszköze volt. Ridegtartásban a
borjú addig szopott, amíg a tehénnek
volt teje. Az istállózó szarvasmarhák
esetében a szoptatás 10 hétig tartott.
Ezután a borjút elválasztották az
anyjától és kihajtották a tehenekkel
együtt a legelőre. A legelőn több
módja is volt annak, hogy a borjút
megakadályozzák a szopásban. Ezek
közül az egyik legelterjedtebb az orradzó volt, melynek elnevezései az
ország különböző területein nagy változatosságban fordultak elő, mint például: szúróskantár, szegeskantár, szegesszíj, tejvédőkantár, szúróka, bökő,
órzó, orrbőr. Az eszköz legegysze-
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Város-Kép

rűbb formája, mikor
egy megnyúzott sündisznó bőrét kötötték fel
az állat orrára, de általánosan elterjedtebb volt,
mikor hegyes szögekkel
kivert bőrszíjat használtak erre a célra. Az orradzó nem akadályozta
az állatot a legelésben,
de ha szopni akart, akkor megsértette az anyja
tőgyét. Így a tehén inkább elrúgta magától a
borjút, ha az közeledett
felé.
(ny.f.)

(forrás: Wikipedia,
G. Merva Mária: Írók és
múzsák Gödöllőn)

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN
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 Világbéke-gong
Európa első Világbéke-gong- Mádl Ferenc
ja városunk főterét díszíti. Az
alkotást, amit az Indonéz Világbéke Bizottság ajándékozott Gödöllőnek, 2008. május
2-án avatták fel.
A Magyar Köztársaság
Külügyminisztériuma 2007
augusztusában kapta meg az
értesítést, hogy a gong egy
példányát Gödöllőnek adományozza az Indonéz Világbéke Bizottság. A döntést azzal indokolták, hogy a város
amellett, hogy intenzív kapcsolatot ápolt Indonéziával,
2005-ben elsőként szervezett segélykoncertet a 2004 karácsonyi cunami áldozatainak megsegítésére. Mangasi Sihombing indonéz nagykövet szándéka
szerint a Világbéke-gong Gödöllő központjában került felállításra.
Ebben az elismerésben azok a települések részesülhetnek, amelyek jó
példával járnak elöl a békés egymás mellett élés, a tolerancia, és a segítőkészség területén.
A 2 méter átmérőjű, 150 kilós, bronzból készült alkotás Djuyoto Suntani szobrászművész
munkája,
melynek
eredetije a Jáva szigetén lévő Béke-hegyen
található. A korong
peremén a Föld országainak zászlajai,
beljebb a fő világvallások szimbólumai
láthatóak, középen
pedig a Földgolyó található.
A gong a világbéMangasi Sihombing szólaltatja meg a gongot
két, valamint a Föld
népeinek testvériségét hirdeti. A Világbéke Bizottság az indonéziai Bali szigetén 2002 októberében történt, 200 halottat követelő merénylet után indította el a gonghoz kapcsolódó mozgalmat. Az első ilyen alkotást Balin gongatta meg 2002. december 31-én, pontban éjfélkor Megawati Sukarnoputri
akkori indonéz államfő. A felállítás célja az volt, hogy a Föld népeit mindig
emlékeztesse a Balin
történt tragédiára.
A gödöllői emlékművet elsőként Djuyoto Suntani, a Világbéke Bizottság elnöke, majd Szili Katalin Házelnök, Mádl
Ferenc volt köztársasági elnök, Mangasi Sihombing, Indonézia
nagykövete, és Gémesi György polgármester szólaltatták
meg.
A Világbéke-gong az elmúlt években Gödöllő egyik jelképévé vált, s
rendszeresen megszólaltatatják a városunkba látogató diplomaták, művészek, küldöttségek tagjai, akik béke kívánságaikat a gong emlékkönyvében
is megörökítik.
(k.j.)

Hagyományaink

Vince napja
Készíthetik a szőlősgazdák a hordókat,
hiszen úgy tartja a mondás: Ha megcsordul Vince, teli lesz a pince. Az idei
Vince napon, január 22-én sokfelé hullott az égi áldás.
Hogy Szent Vincének mi köze van a
szőlőhöz? A korai keresztény idők azon
szentjei közé tartozik, akiknek életéről
és haláláról alig maradt fenn megbízható híradás. Az Ibériai-félszigeten, Huescában született. Szülei valószínűleg nemesek voltak. A szent és a profán tudományokra Szent Valér, Zaragoza püspöke oktatta. A krónikák szerint válogatott
kínzásokkal gyötörték halálra 304-ben a
keresztényüldözések idején.
Nevének rokon hangzása a vinum,
„bor” szóval magyarázzák, hogy a sző-

lészek szentje lett. Ünnepéhez kötődik a
„vincézés” szoksása, amelynek során a
szőlőskert szélét János napján szentelt
borral vagy szentelt vízzel öntözik meg,
alapja az a hiedelem, hogy ha Vince
napján esik az eső, sok bor lesz.
Általános vélekedés szerint sok bort
kell innunk Vince-napkor, ha azt akarjuk, hogy jó szőlőtermés legyen. A nap
szokásai közé tartozott még a jelképes
szőlőmetszés. A levágott vincevesszőt
vízbe állították, és hajtásaiból jósoltak
az új termésre vonatkozóan.
(b.z.)
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Nem csak kertészeknek

Itt az első gólya

Kicsiny terek gyümölcsfái

Egy tiszasülyi ház kéményét vette birtokba az idén elsőként visszatért gólya, aki remekül érzi magát, és már bebarangolta a környéket.
Az idén elsőként hazatért fehér gólya (Ciconia ciconia) pihen egy
családi ház kéményén Tiszasülyön. A madarat szokatlanul korán,
január 16-án látták először a Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen. Bár gólyafészek nincs a közelben, az állat azóta rendszeresen visszajár éjszakázni és melegedni az Akácfa utcai lakóépület
kéményére.
Kép: Bugány János MTI

Örök hűség gyermekkortól öregkorig

A négylábú társ
Akik voltak már kutyusok gazdái, azok tudhatják, hogy micsoda szeretet tud megbújni
már egy alig pihegő kis szőrgombócban is. A kutyák szeretete nem ismer megalkuvást,
és ugyan ki kell érdemelni
őket, de ez nem is lesz annyira
nehéz, hiszen számukra mi vagyunk egyedül a világon. Bárhogy is nézzünk ki, bármilyen
életkörülmények között is éljünk, hűségük hozzánk bilincseli őket, és ők szeretni fognak minket, tűzön-vízen át.

akikkel leülhet beszélgetni. A kutyusok érzelmileg teljesen ránk vannak
utalva. Megfelelő gondoskodás mellett pedig nem is vágynak másra.
Nem csak a falkaszellem miatt követnek minket, hanem mert szeretnek

A kutyák szeretete pontosan annyival
több, amennyivel kevesebb is egy
emberénél. Máshogy szeretnek, mint
mi, és éppen ebben rejlik az ő titkuk.

minket és kötődnek hozzánk. Minden
egyes simogatásunk öröm a számukra, és borzasztóan élveznek minden
egyes közösen eltöltött percet, hiszen
gyakran nagyon keveset látnak minket, és a magány bizony őket is megviseli. Egy kutya megmozgatja gyermekkorunk határtalan és nem feltételekhez kötött szeretetét. Valami ahhoz
egészen hasonlót ébreszthet fel újra
bennünk, mint ahogyan gyermekkorunkban plüssállatkáinkhoz ragaszkodtunk.
Törődést igényelnek, de néha már
elég a puszta jelenlétünk is, hogy körülöttünk lehessenek, ne kelljen
egyedül lenniük, és ami a legfontosabb: ne küldjük el magunktól őket.

Számukra mi jelentjük a világ
közepét, hiszen ki másra támaszkodhatna, mint miránk? Neki nincsenek
barátai, akikhez átugorhat; ismerősei,

Gyakran minden rosszaságuk hátterében nem fog más állni, mint az,
hogy látni akarnak minket, és ezért
fogadnak minket körömnyomok a bejárati ajtó belsején, ha egyedül hagyjuk őket.
Nem véletlen, hogy sokan úgy tartják,

Felfedezték a világ legkisebb gerincesét

Minibékák nyomában
A világ legkisebb gerinces állatát fedezték fel kutatók Pápua Új-Guineán: egy parányi
békát, amely mindössze 7-8
milliméter hosszú. A biológusok a Paedophryne amauensis
nevet adták az új fajnak, utalva
Amau falura, ahol első ízben
bukkantak egy példányára.
A sötétbarna minibékának alig kivehető lábujjai vannak és aránylag nagy
szemei. Főleg hajnalban és este aktív,
ilyenkor harsány hangokat bocsát ki.
Két brekegés közt 1-3 perces szünetet
tart, mert erőt kell gyűjtenie – számolt
be a felfedezésről Christopher Austin, az amerikai Louisianai Állami
Egyetem kutatója.
TALÁLT KUTYA
Szilveszterkor talált kan
palotapincsi várja gazdiját.
Tel.: 30/454‐8887.
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.
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A békának a tömegéhez képest meglehetősen nagy testfelszíne van, ezért
a vízveszteség jelenti számára az
egyik legnagyobb veszélyt. Ezzel magyarázható, hogy az apró állat trópusi
erdőben, főleg a talajközeli,
nedves aljnövényzetben él.
Austin szerint az új faj felfedezése rendkívül izgalmas
esemény, mivel nagyon keveset tudunk az extrém testméretek működési problémáiról, legyen szó akár apró,
akár óriási méretekről.
Csak nemrég, tavaly decemberben mutatták be más
tudósok a világ addig ismert
legkisebb békáit, amelyeket
ugyancsak
Pápua
Új-

Kicsi a kertünk? Sőt, esetleg
csak erkélyünk vagy teraszunk
van? Nem akadály, hiszen szűk
helyre is telepíthetünk almavagy cseresznyefát. Szépek, mint
a dísznövények, ráadásul a termésüket is élvezhetjük.
tinédzserkorban az egészséges felelősségtudat kialakulásában egy kutya
nagy segítség lehet. Mert őt is ápolni
kell. Ugyanúgy lehet szomorú, vagy
fáradt. Lesznek igényei és néha
jobban fogja hajtani őket a kíváncsiság, minthogy a gazdája szavai megálljt parancsolnának, de aki már kamaszként vagy fiatal felnőttként találkozik ezekkel a helyzetekkel, és megtanulja kezelni őket, az később sokkal
több reménnyel léphet bele egy párkapcsolatba.
Az érzelmi intelligencia gyakran
segíthet át minket az élet különböző
krízispontjain. Azonban ehhez az
kell, hogy megtanuljuk kimutatni az
érzelmeinket, nem csak szavakkal, de
tettekkel is.

Pontosan ugyan ezt kívánja tőlünk
egy kutyus is. Ha szeretjük őt, merjük
megsimogatni, és ez ne legyen ritkaságszámba menő kitüntetés! Egy kutyus sokkal többet fog érteni szavaink
hangsúlyából, és annál kevesebbet
abból, amit mondunk: őt nem tudjuk
becsapni egy üresen kimondott Szeretlekkel.
De ha jó gazdák leszünk, akkor
nem is lesz szükség erre. Mert ha kutyánkra nézünk, még a legnagyobb
csínye tettenérésekor se fogunk tudni
igazán haragudni rá. Persze ilyenkor
azért adni kell a formalitásokra: tehát
pts
jöhet majd a szidás.
Guineán fedeztek fel. A ZooKeys szakfolyóiratban leírt fajok 8,5-9,3 milliméter hosszúak, és a most felfedezetthez hasonlóan a Paedophryne
nemhez tartoznak.
A honolului Bishop Múzeum kutatói a Paedophryne dekot és a
Paedophryne verrucosa nevet adták
az általuk felfedezett békafajoknak.
(Forrás: MTI)

ELVESZETT KUTYA
Jutalom a nyomravezető‐
nek!
Elveszett családtagunkat
keressük! Magyar vizsla
kan kutyánk 2011. 12. 27‐én eltűnt (Gödöllőn). Jó ki‐
állású, izmos mellkasú, melyen fehér mellényke,
szőrzet van. A becsületes befogadó, megtaláló,
nyomravezető pénzbeli jutalmat kap! Nagyon
hiányzik gyermekünknek is Nimród, kérjük, SEGÍT‐
SEN megtalálni! Kérjük, hívjon, ha befogadta, látni
vélte, akár a szomszédnál, ha tud róla bármit...
Tel.: 70/3640‐180. Köszönjük!

Szőlőtermesztés cserépben

Mi az a Ballerina-almafa?
A mini csonthéjasokat főleg törpebokorként árulják, az almafánál pedig az oszlopos koronaforma a népszerű. Az oszlopos almafajták legismertebbje után
Ballerinának is nevezik a lényegében

csak sudárból álló fákat. Eredetileg Kanada a hazája ennek a különleges koronaformának, de aztán átkerült Angliába, és az egyre kisebb kertek, valamint a
teraszon és erkélyen kertészkedők igényeit figyelembe véve nemesítették
tovább. A Ballerina-almafa a kifejezetten kompakt növekedésével tűnik ki
minden más fajta közül. Nem nő 40-50
centiméternél szélesebbre, mivel gyakorlatilag nem fejleszt oldalágakat.
Kifejlett korában a magassága elérheti
ugyan a 3,5 métert, de a vezérvessző
visszavágásával egyszerűen kordában
tartható. Dézsába ültetve mindenesetre
nem nő olyan magasra, és amúgy is lassabb a fejlődése. Egy-egy dézsás fácskának viszont bármikor találunk egy kis

helyet: bármikor letehetjük tetszetős
edényben, szoliterként a bejárat mellé;
és akár az erkélyen vagy a teraszon is kialakíthatunk apró facsoportot meggy- és
almafákból; de akár egy almafa sövényt
is összeállíthatunk.
A Ballerina-almafácskákat könnyű gondozni, viszont dúsan virágoznak, ősszel
pedig finom gyümölcsökkel jutalmazzák meg a kerttulajdonost. Mivel a dézsában árusított ún. Ballerina-fácskákat
erősebb alanyra oltják, ezért az ilyen
fácskákhoz általában nincs szükség karóra vagy más támasztékra.
Alapesetben metszeni sem kell őket, hiszen nincsenek vázágaik sem. Ha a várakozásokkal ellentétben mégis hoszszabbra növesztené az oldalágait, akkor
két-három rügyre vagy akár teljesen
vágjuk vissza ezeket.
Előfordulhat, hogy az idősebb fácskák
életereje jelentősen hanyatlik. Ha ilyenkor egyharmaddal visszavágjuk a törzset – szükség esetén pedig a következő évben is, legfeljebb egyharmaddal –,
akkor ismét serkenteni tudjuk a fa növekedését, újra fiatal termőrészeket hoz.
Válasszunk ki egy fiatal hajtást, amely
követi a visszavágott törzs irányát, és a
következőkben irányítsuk függőlegesen
felfelé, neveljük ki belőle az új sudarat.
Oszlopos almafácskáknak a következő
almafajták alkalmasak: a halványzöld
gyümölcsű, lédús és ropogós Bolero, a
zöldespiros almákat érlelő Polka, a
sötétvörös, édes és lédús termést hozó
Waltz, illetve a Nela és a Macexel.
edenkert.hu

Szabadságot kapnak a fogságban
született óriáspandák
A szabadon engedett első 6
pandát a Csengtui Óriáspanda
Rehabilitációs Program keretén belül nevelkedett 108 állat
közül választották ki. Az állatok egy több mint nyolc négyzetkilométernyi védett területre fognak beköltözni a kínai
Szecsuan tartományban.
“Ahelyett, hogy elkerített területeken
tartanánk őket, a következő ötven évet
inkább annak szenteljük, hogy segítünk
nekik visszaszokni a természetes
élőhelyükre” – mondta Csang Cseho, a
bázis igazgatója. A mesterséges megtermékenyítés segítségével világra jött
pandákat csoportokban fogják szabadon
engedni és figyelemmel kísérik, hogyan
alkalmazkodnak új környezetükhöz. A
jól teljesítő példányok idővel átkerülnek
egy elvadultabb, de még mindig ellenőrzött területre.
Az óriáspanda egyike az úgynevezett “zászlóshajó fajoknak”, amelyek
védelmére a természetvédő szervezetek legtöbb kampánya épül. Azonban egyes vélemények szerint, mivel
az ilyen fajok példányai gyakran már

Gazdát kereső kutyák, online
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

csak elenyésző számban találhatók
meg vadon és ökológiai jelentőségük
is csekély, a természetvédelemnek inkább az olyan fajok megóvására kellene koncentrálnia amelyek ténylegesen befolyásolják egy-egy térség ökoszisztémáját. Az ökológiai jelentőség
azonban nem minden. Néha fontosabb, hogy az adott faj megóvása érdekében védett területek kialakítását
határozzuk el, ahol aztán további fajok ezrei találnak menedéket. Különösen szerencsés, ha ezek a védett területek az érintetlen természet egyegy részletét is magukba foglalják.
pts
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Sport

Lovassport – Lázár Zoltán remekelt Lipcsében

Röplabda – Négy között a kupában

Megy a szekér, második a csapat Két magyar a négyesfogathajtók Vk-döntőjén
Ott folytatták a gödöllői röplabdázók, ahol abbahagyták, azaz
továbbra is remekül teljesítenek
a bajnokságban az idén. Ezúttal a
Kaposvár érezhette át azt, hogy
milyen is esélytelenül pályára
lépni Gödöllőn. Ludvig Zsolt csapata 3:0-ra nyerte a találkozót,
ezzel már idei negyedik győzelmét aratta.
Persze, azért a vártnál szorosabb lett a
meccs, miután a második sor egy kicsit
formán kívül játszott. Az első szettben
valósággal leiskolázta ellenfelét a TEVA-GRC, ugyanis mindössze 9 pontot
engedélyezett a vendégeknek. A második felvonásra aztán elvesztették a fonalat a mieink, még a szett elveszítése is a
levegőben lógott, de végül némi átszervezés után sikerült hozni a kötelezőt. Az
utolsó játékra ismét az első szettben látottak domináltak, így magabiztos, 3:0ás sikert arattak Széles Petráék.
A TEVA-Gödöllői RC csapata a 19. játéknap után, továbbra is az alapszakasz
2. helyét foglalja el.
NB I. Liga, alapszakasz 19. forduló
TEVA-Gödöllői RC – BITT-KNRCKaposvári Egyetem 3:0 (9, 27, 13)

NB I. NŐI RÖPLABDA
MÉRKŐZÉS
2012. 01. 29. vasárnap 17 óra
TEVA GRC – Budai XI SE

SZIE Sportcsarnok
Magyar Kupa – Csak a szokásos
Ismét a legjobb négy között van a TEVA-Gödöllő, miután az odavágón szerzett 3:1-es győzelmét hazai pályán is
megismételte a csapat az Újpesti TE ellenében. A találkozó első fele szoros
volt, de átlendült a holtponton a csapat
és ugyan a harmadik szettet elbukták a
lányok, a negyed játékban leiskolázták
fővárosi ellenfelüket Csengeri Petráék.
Kettős sikerrel, mondhatni, magabiztosan jutottak be a Magyar Kupa négyes
döntőjébe a gödöllőiek.
Magyar Kupa negyeddöntő, 2. mérkőzés: TEVA-Gödöllői RC – UTE 3:1
(26, 18, -23, 12)
-ll-

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

Atlétika – Sikerek Dunakeszin

Gödöllői ügyeskedők
Dunakeszin rendezték meg az
évad első fedett pályás gyermek
és serdülő atlétika versenyét január 7-8-án, ahol természetesen
a Gödöllői EAC atlétái is versenybe szálltak a különböző korcsoportokban.
A gyermek korosztályban 11 gödöllői
atléta méretette meg magát, összesen 3
versenyszámban: 60 méter síkfutás, távolugrás és 60 méter gátfutás. Közülük
Köő-Tóth Kúnó indult mindhárom
számban és egyedüli gátasként 12 másodperces szép eredménnyel végzett.
Eredmények a 2000-es fiúknál: Ajide
Dániel (9,2 mp, 372cm), Domokos Balázs (9,6 mp), Köő-Tóth Kúnó (9,7mp,
380cm,12 mp), Kovács Balázs
(10,1mp, 324 cm).
2001 es fiúk: Voloncs Balázs (9,5 mp)
Magyari Benedek (9,7mp, 338 cm), Bali Dániel (10,1 mp, 331cm), Major Levente (10,40 mp, 308 cm), Fekete Simon (10,5 mp, 280cm).
A 2000-es lányoknál a legjobb eredményt Pótha Johanna (9,2 mp-6. hely)
és Csernyánszky Sára (9,3 mp, 370
cm) érték el, további eredmények: Frei
Dalma (9,7 mp, 365 cm), Kiss Eszter

(10,2 mp, 328 cm) és a legfiatalabb leány a 2001-es Csizmeg Anna (10,5 mp,
357 cm-6. hely).
A serdülőknél összesen 10 versenyzőnk
indult szintén 3 versenyszámban: 60
méter síkfutás, távolugrás és 60 m gátfutás. Kiemelkedett a mezőnyből az utolsó
éves serdülő Ajkler Eszter (1997)
aranyérme gátfutásban: 8,5 mp, 467 cm
4. hely, 9,8 mp-1. hely.
Az 1998-as születésűek közül kiemelendő Kovács Emma két ezüstérme
(477 cm-2. hely, 9,9 mp gáton-2. hely),
valamint Szemjanyinov Paula ezüstje
60 méter síkon ( 8,5 mp-2. hely, 395
cm). A további 1998-asok eredményei: Vargha Rebeka 9.3 mp, 356 cm
,13.30mp, Ajide Deborah 9,5mp, 365
cm.
Az 1999-es korosztályban egyetlen fiú
indult: Bali András, aki 9,14 másodpercet futott 60 méteren. A legeredményesebb 1999-es leány Csernyánszky Flóra (8,4mp, 385 cm, 11,3mp) volt, a
továbbiak: Kriszt Katalin 9,5 mp, 386
cm, Erőss Katica 9,4mp, 355 cm, Kriszt
Annamária 9,7mp, 355cm.
GEAC edzők: Benkő Ákos, Gadanecz
György, Körmendy Katalin

Remekül teljesített a január 22én, a németországi Lipcsében
megrendezett Négyesfogathajtó
fedettpályás Világkupán Lázár
Zoltán, akinek a döntőbe jutás
volt a célja, ugyanis ezzel biztosíthatta helyét a február első hétvégéjén, a franciaországi Bordeaux-ban sorra kerülő Négyesfogathajtók Világkupa-döntőjére.
Hatszoros világbajnokunk biztonsági
hajtással negyedik lett az utolsó Vk-fordulón és ezzel annyi pontot szerzett,
hogy összesítésben bekerült a legjobb
hat hajtót felvonultató finálé mezőnyébe. Dobrovitz József világbajnok már
korábban biztosította helyét a döntőben,
így két magyar is ott lesz a legjobb hat
fős mezőnyben.
– Csak arra koncentráltam, hogy a döntős részvételt kivívjam. Ehhez a holland
és a német riválisomat kellett megelőznöm. Sikerült. A lovaim nagyon jól

Futsal – Nem sikerült megállítani az ETO-t

Kiizzadt hazai győzelem
Egy izzadságszagú győzelem, valamint egy papírforma vereség,
így lehetne összefoglalni a Gödöllői Bikák elmúlt két hazai találkozóját. Baranyai Pál tanítványai előbb a Szombathelyi Admirál Haladás csapatát verték 7–5re, majd az 5. fordulóból elmaradt meccsen maradtak alul a
Rába ETO ellen (4–10).
Az Admirál elleni találkozó előtt az volt
a kérdés, hogy a 13-as szám kinek hoz
szerencsét és kinek balszerencsét. Nagy
volt a tét, ugyanis mindössze egy pont
választotta el a forduló előtt a csapatokat
a tabellán egymástól a Gödöllő javára
(21, illetve 20 pont), így egy esetleges
Bikák győzelem azt eredményezhette,
hogy meglép a csapat. Nos, a menekülés
sikeres volt, bár egy kicsit izzadságszagúra sikeredett a diadal, miután a vendégek nem adták magukat könnyen.

Több város már csatlakozott
Döbrentei István, a Budapest
Sportiroda Futó Nagykövete hívta fel a figyelmünket egy jótékony kezdeményezésre. A kö-

-kk-

12/6 km-es távokon 400 Ft/fő
Térkép: Gödöllői-dombság turistatérképe
Információ az alábbi telefonszámokon: 06-30-209-2828, 06-30609-8729, 06-20-341-7063, vagy
a: www.margita344-2.hu oldalon.
A rendezvény a Margita Kupa 1.
fordulója!

Focizz velünk, csatlakozz a Bikákhoz!
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, támogassa a Jövőt! Várjuk idén is azokat, akik adójuk 1%-val
segítenék a Gödöllői Sport Klubban sportoló fiatalokat!
A GSK a következő számra várja a felajánlásaikat: Adószám- 19182425-2-13

Böbrentei István egyik maratoni versenyén

zösségi futás és az egészséges
életmód népszerűsítéseként, hetente egyszer, szombatonként
közös futásokat, kocogásokat
tartanak, amire minden érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők.
Az első futás időpontja 2012 január 28.
szombat reggel 9 óra, helyszíne a gödöllői Erzsébet-park, ahol egy baráti
tempóval, kocogással tennék meg a
körülbelül 3000 métert a résztvevők.
A gödöllői futó nagykövetet kérdeztük
a kezdeményezésről: – Az eseménnyel
szeretnénk egy állandó, helyi futóközösséget kialakítani – kezdi Döbrentei
István –, akik egyrészt aktívan részt
vállalnak saját egészségük megőrzésében és ezzel másokat is ösztönöznek erre, másrészt egy közösséget hoznak létre és együtt vesznek részt különböző futórendezvényeken. Szeretném megmutatni, hogy a futás nem az elit futók zárt

VELÜNK HASZNOSAN
ÜTHETED EL AZ IDŐT!
Kedves Szülők és Gyermekek!

A Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztálya felvételt hirdet 6-14 év közöt-

a döntőben. Mindannyian világbajnokok, nem mellesleg: Chardon 11, Lázár
6 vb-cím birtokosa.
A budapesti Lovas Világkupa nemzetközi rangját jelzi, hogy a hat döntős
világbajnok közül négyen tavaly a december 2-4. között a Papp László Budapest Sportarénában rendezett versenyen
-liis starthoz állt.

lyezkedő Debreceni EAC Futsal Club
alakulatához látogatnak január 30-án.
Futsal NB I., 13. forduló
Gödöllői Bikák – Admirál Haladás VSE
7–5 (3–2) Gól: Nagy Roland (3), Schrancz Balázs, Baranyai Pál, Frank Péter,
öngól
Futsal NB I., 5. fordulóból elmaradt
meccs: Gödöllői Bikák – Rába ETO FC
4–10 (4–4) Gól: Schrancz Balázs (2),
Vidák Balázs, Frank Péter
-lt-

Újabb három pontjával stabilizálta magát a Gödöllő az 5. helyen.
Január 18-án aztán akár előzhetett is
volna, ekkor pótolta ugyanis a csapat az
5. fordulóból elmarat Rába ETO elleni
meccsét. A vérmesebb szurkolók talán
csodát vártak és az első 20 percben Schrancz Balázs
csodát is tettek Szente Tamásék, mi- ra) két gólig jutott
után 1–3-ról 4–3-ra fordítottak, de a
győriek végül egálra hozták az első
játékrészt. A folytatásban aztán kiderült, hogy minden puskaporát ellőtte a
csapat és talán a két nappal korábban
játszott meccs, talán nem, minden
esetre 20 percig bírták mindössze a
tempót a bajnokcsapattal a Bikák. Tegyük gyorsan hozzá, hogy a számos
válogatottat a soraiban tudó Rába-partiak ennyivel mindenképpen jobbak a
mai Gödöllőnél.
A csapat 13 fordulót követően az 5. helyen áll 24 ponttal és legközelebb a 25
pontos, egy pozícióval előrébb he-

Egészséges életmód – Jótékony futással

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
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 40/30/20 km-es távokon 800 Ft/fő (Magyar Turista kártyával: 100 Ft/fő)

mentek. Feltehetően előrébb is végezhettem volna, ám ezúttal nem akartam
kockáztatni – mondta Lázár Zoltán a
verseny utáni értékelésében–.
A magyar hajtókon kívül még egy ország, Hollandia indulhat két fogathajtóval, így joggal mondható, hogy hajtóink
változatlanul ott vannak a világ legjobbjai között. A mieink mellett Exell Boyd
(ausztrál) – az
utóbbi három
fedeles verseny győztese
–,Yjsbrand
Chardon (holland) a mai fogathajtás legnagyobb személyisége,
Koos De Ronde (holland)
és
Tomas
Eriksson
(svéd) lesz ott

ti lányok és fiúk részére.
Mindenkit sok szeretettel
várunk edzéseink alkalmával a Damjanich János
Általános Iskola tornater-

(jobb-

közössége, hanem mindenkié, csak el
kell indulni egyszer. Ezt a bátorítást és
segítséget szeretnénk megadni, hogy az
„átlag ember” számára a rendszeres
mozgás, a futás, a mindennapjainak részévé váljon. Akik nem szeretnek futni
számukra lehetőség nyílik megismerkedni a Nordic Walking-gal. A gödöllői
futáson az átöltözési lehetőség a Kiskastély Fitness öltözőjében lehetséges
jelképes áron.
– Ha jól hallottuk a kezdeményezés
már-már országos szintre emelkedett.
– Igen, országos méretű és rövidesen
több városban is csatlakoznak a heti
rendszerességű futósorozathoz, úgy,
mint Kecskemét, Baja, Pécs, Békéscsaba, Miskolc, Velence, Bicske, Győr,
Debrecen, Székesfehérvár, Püspökladány, Jászberény, Komárom, Dunakeszi, Dunaharaszti, Tárnok, Törökbálint,
Verőce, Kaposvár, Paks, Tapolca, Várpalota, Nagykanizsa, Dunamocs (Szlovákia). Örömmel jelenthetem be, hogy
Székesfehérváron már a városi egészségfejlesztési terv része és bízom benne,
hogy ez a többi városnak, így Gödöllőnek is példaértékű lesz.
-tl-

mében 16:30-tól, két órán
keresztül.
Cím: 2100 Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola tornaterme
Edzések:
Kedden és csütörtökön 16:30-18:30
Tagdíj: 4 500 Ft / hó
Jelentkezés: Személyesen a helyszínen, vagy telefonon:
Monostori Péter: +36/70-3705905
Kajári Balázs: +36/70-2212172

2012. január 25.
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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.
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

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

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

A kiállítás 2012. júniusáig
látható

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
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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.
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

Darmasiswa Ösztöndíj
A Darmasiswa ösztöndíj program az Indonéziával diplomáciai kapcsolatban lévő külföldi
országok tanulói számára jött létre. Ennek keretében lehetőség
nyílik az indonéz nyelv, kultúra,
zene és mesterségek megtanulására.
A résztvevők 45 különböző indonéziai felsőoktatási intézmény közül választhatnak. A programot a
Nemzeti Oktatási és Kulturális Minisztérium szervezi együttműködésben az Indonéz Köztársaság
Külügyminisztériumával.
A Darmasiswa fő célkitűzése, hogy
a külföldi fiatalok körében népszerűsítse az indonéz nyelvet és kultúrát, valamint hogy szorosabbá tegye a kulturális kapcsolatokat a
részt vevő országok között .
A Darmasiswa RI Programnak 3
változata van:
1. Normál 1 éves ösztöndíj:
A program résztvevői a kijelölt indonéz felsőoktatási intézményekben indonéz nyelvet, művészetet
(hagyományos zene és tánc, különféle mesterségek), konyhaművé-

szetet tanulhatnak, valamint megismerkedhetnek a turisztikai lehetőségekkel.
2. Normál 6 hónapos ösztöndíj:
A résztvevőknek az indonéz nyelv
tanulására nyílik lehetőség a kijelölt indonéz felsőoktatási intézményekben.
3. Nyári 3 hónapos ösztöndíj:
A Nyári Egyetemen azok a külföldi
tanulók a specifikus oktatásinevelési módszerek tanulmányozhatják a kijelölt indonéz felsőoktatási intézményekben (ISI Yogyakarta, ITB Bandung, IPB Bogor,
USESA Surabaya, UNAIR Surabaya, UIN Jakarta, UNUD Bali,
UGM Yogyakarta, UI Depok).
Az ösztöndíjprogram költségei:
A résztvevők havi 2.000.000 rúpiát
kapnak és a program fedezi a tanulók transzferköltségeit is. Az egyéb,
valamint az előre nem látható kiadások fedezéséről a diákoknak
maguknak kell gondoskodni, amerikai dollárban.
A jelentkezéseket 2011. novemberétől 2012. február 17-ig fogadják el, az eredményekről 2012. április végén tájékoztatják a jelentkezőket. A részvétel megerősítésének

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

határideje: 2012. május vége.
Oktatási időszak:
A Nyári Egyetem 3 hónapos kurzusa 2012. június elejétől 2012.
augusztus végéig tart;
A 6 hónapos ösztöndíj program
2012. augusztus elejétől 2013. januárjáig tart;
Az 1 éves ösztöndíj program 2012.
augusztus elején kezdődik és 2013.
júliusig tart; kivételt képeznek azok
a tanulók, akiket a University of Indonesiára osztanak be, számukra az
oktatás 2012. júliusában kezdődik.
Követelmények:
1./Korhatár: 35 év;
2./ Befejezett középfokú tanulmányok, vagy azzal egyenértékű iskola;
3./ A bizonyítványok hivatalos fordítása;
4./ Az egészséget bizonyító orvosi
igazolás
5./ 5 db. színes igazolványfénykép;
6./A várható érkezéstől számítva
legalább 18 hónapig érvényes útlevél teljes fénymásolata;
7./ Megfelelő szintű angol nyelvismeret, valamint alapvető ismeretek
azon a területen, amelyre jelentkeznek.
Bővebb információ:
http://darmasiswa.kemdiknas.go.id

partnervárosok csoportjainak fogadása 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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 23-30-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Január 30-febr. 6-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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.

Királyi Kastély – 2011. évi taggyűlési határozatok
1/2011 (01. 28.) sz. határozat

4/2011. ( 02. 10. ) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése - taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján - engedélyezi az ügyvezető igazgató
számára 2011. február 1. napjától a saját gépkocsijának hivatali célú használatát havi 2000 km-ig. A
Taggyűlés felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a személygépkocsi használatának változása miatt Gönczi Tibor ügyvezető igazgató munkaszerződés módosításával kapcsolatos valamennyi
intézkedést megtegye, és a munkaszerződés-módosítást aláírja.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, mint a Társaság többségi tulajdonosával, a Társaságnak a Gödöllői Királyi Kastély épületegyüttes és kastélypark
helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos,
meghatározott munkák finanszírozására szolgáló
20 millió forint összegű támogatási szerződés
(SZT/34996/1) módosítás megkötését, és egyben
megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak
aláírására.

2/2011. ( 02. 10. ) sz. határozat

5/2011 (04. 29.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, mint a Társaság többségi tulajdonosával, a Társaságnak a „Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát
szolgáltatásokkal történő fejlesztése II. ütem”
(KMOP-3.1.1/E-09-2f-2010-0002) megnevezésű
projektjének finanszírozását szolgáló 32 millió forint összegű kölcsönszerződés megkötését, és egyben megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése - taggyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő 35 millió Ft keretösszegről szóló Támogatási Szerződést, mely a 2011. évi EU elnökségi rendezvények lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges beruházások finanszírozásához használható fel.
A taggyűlés egyben megbízza a Társaság ügyvezető
igazgatóját a Támogatási Szerződés aláírására.

3/2011. ( 02. 10. ) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, mint a Társaság többségi tulajdonosával, a Társaságnak a „Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát
szolgáltatásokkal történő fejlesztése I. ütem”
(KMOP-3.1.1/E-2008-0002) megnevezésű projektjének finanszírozását szolgáló 46 millió forint
összegű kölcsönszerződés módosítás megkötését,
és egyben megbízza a Társaság ügyvezető igazgatóját annak aláírására.

6/2011 (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése elfogadja a 2010. évi Éves beszámolót
és a 2010. évi Közhasznúsági jelentést.
7/2011. (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése nem fogadja el a Társaság 2011. évi
üzleti tervét.
8/2011 (05. 27.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
taggyűlése felkéri a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az átdolgozott üzleti tervet 2011. június
30-ig terjessze a taggyűlés elé.sz. határozat.

2012. január 25.
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Mozaik

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!

12 Gödöllői Szolgálat
H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

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

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.

INGATLAN
* Gödöllőn a Szőlő utcában, nagyon szép, egyedi
bútorokkal felszerelt tetőtéri lakás eladó! (45 nm,
egy szoba, nagyon alacsony rezsi, zárt parkoló.)
Ár: 11,8 mill.Ft. Érd: 2o-3727-808
* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek
eladó, teljes közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt.
Tel.: 30/588-5889
* Eladó Gödöllőn, a Palotakerten első emeleti,
erkélyes, két szobás, 61 nm-es teljesen felújított
lakás. Tel.: 06-20/212-6315.
* Eladó Gödöllőn zöld környezetben, csendes
helyen az Erzsébet-park közelében, távol az
utcától 127 nm-es családi ház, 844 nm-es telken.
Iár: 26,9 M Ft. Tel.: 06-20/212-6315.
* Gödöllőn, Dózsa György úton a zöld társasházban 1+3 félszobás, felújított 3. em lakás
sürgősen eladó! Tel.: 30/843-6440
* Egyetem téren teljesen felújított –műanyag
nyílászárók, új konyhabútor gépekkel, új fűrdőszoba - 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 20772-2429
* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt
és 14MFt 20-9447025

2012. január 25.
* 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 20-804-2102
* A központhoz közel jó állapotban lévő 114nmes, 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, 53nm-es 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
* SÜRGŐSEN ELADÓ TELEK GÖDÖLLŐN A
FENYVESBEN, 695m2, 20m-es utcafront!
6.5.MILLIÓ!!!!!!! 20-539-1988
* Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, erkélyes 2 szobás konvektoros lakás eladó. Iár 10,9
MFt 20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen, 63m2-es
1+2 félszobás, átlagos állapotú lakás 7.9Mft-ért
eladó! 20 539-1988
* Gödöllő központjában, a Tűztorony házban
1.em-i, 45m2-es, két szobás lakás eladó!
14.8MFt ! 20-539-1988
* Gödöllőn a János u-ban felújítandó, 2.em-i erkélyes lakás, két szobával eladó! 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 nmes, 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
* Sürgősen eladó Gödöllőn, egy II. emeleti, loggiás, egyedi fűtésű, felújított öröklakás a János
utcában. I.ár: 10,2 m Ft. 3311, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Eladó Gödöllőn, a Kertváros szívében 110 nmes, 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
20/9194-870 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
* Gödöllőn eladó az Antalhegyi dombon egy könnyűszerkezetű családi ház. Nappali+2 szoba,
fürdőszoba, WC (külön). A fűtés és a melegvíz
rendszere combi-kazánról működik. A ház alatt
szuterén húzódik végig. I.ár: 25 mFt. 3470, 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
* Eladó Gödöllőn 80 nm alapterületű, nappali+2
és fél szobás, felújított kertes családi ház 808
nm-es telken. I.ár: 22,5 m FT. 3541, Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Eladó Gödöllőn a Táncsics M. utcában nappali+3 szobás kertes családi ház, sok örökzölddel, garázzsal, télikerttel. I.ár: 27 m Ft. 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
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* Antalhegyi dombon, panorámás 832 nm-es
építési telek, sok-sok 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
* Eladó a Paál László közben, téglaépítésű, egyedi fűtésű, 3 szoba-étkezős, felújításra szoruló földszinti lakás. I.ár: 12,9 m Ft. 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 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).
* 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 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:
30/645-1119
* 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
* 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
* 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
* 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
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27.péntek 20h TrafoClub & SzabicS Hagyományos Rock Metal Birthday: 4-es Retro, The Verő, Ütők, Pestilence a
koncertek után rockmetaldj-k! (21h-ig a belépés díjtalan!) 28.szombat 20h IMPRO - Minden ami a Történelemből
kimaradt! Part 2: 'Az Ókor' a ClubSzínház előadása (jegyek az esti buliba is érvényesek!) 28.szombat 22h TrafoClub
16. Modern Dance Music Birthday - WTF?! team-Jelmezek éjszakája! Dj's: Andrew G, Ryo, Dj Barta, Steel-Wool
(A belépés 1000Ft klubtagsági kártyával 800Ft!) Február 03. péntek 20h TrafoClub 16. Alternativ Birthday - Vad
Fruttik + TV Rúzs & Nu Generation Party Dj Resident, Oldschool, Szabics (Jegyelővétel a Kódexben!) 04.szombat
20h TrafoClub 16. Stand Up Comedy Birthday - Kovács András Péter & Pataki Balázs (Jegyelővétel a Kódexben!)
04. szombat 22h TrafoClub 16. Birthday Retro Show - A lemezjátszóknál Dj Tégla, színpadon a Hip Hop Boyz

* Tulajdonostól eladó Gödöllő központi helyén az
Erzsébet kir. körúton négyemeletes, szigetelt
házban, erkélyes, magasföldszinti, 2szobás
panellakás új nyílászárókkal 12,5 MILLIÓÉRT.
Az ár végtörlesztés miatt kizárólag 2012
JANUÁR 31-ig ELADÓ EZEN AZ ÁRON. Tel.
0630 519 1232
* 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
* 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
* Eladó 76 nm-es, 2,5 szobás 3.em. korszerűsített fűtésű, felújítandó lakás, akár 2 generációnak, vagy befektetőnek. Tel: 70/596-9962
* Gödöllőn, Kastély mögött 1200nm-es parkosított telken kiváló állapotú, szeparált, két generációs, akár vállalkozásra alkalmas ház eladó. 1.
220nm: nappali +3,5szoba. 2. 90nm: nappali
+1szoba. 28/417-955, 28/417-956, 5óra után.
* Eladó Gödöllő Újfenyves részén 2004-ben
épült 94nm-es nappali +3 szobás, egyszintes
ikerházfél 500nm-es saját telekkel, nagyon szép,
gondozott kerttel. Iár: 25,5MFt. 20/226-6034
* ÖSSZEKÖLTÖZŐK FIGYELEM! Eladó az
Alvégen egy háromlakásos családi házban két
különbejáratú 60-60 nm-es lakás a vasútállomáshoz, HÉV-hez közel. Iár: 20 millió.
30/6062-821, 70/9313-283
* Gödöllőn, Fenyvesben, csendes zsákutcában,
2007-ben épült, kiváló tájolású, kétszintes, nappali +4 szobás, dupla fürdős, mediterrán jellegű,
extra kivitelezésű (hőszigetelés, klíma, vízlágyító,
víztisztító, öntözőrendszer, játszótér, kocsibeálló,
fedett terasz, szép kert stb.) garázskapcsolatos
ikerházfél tulajdonostól eladó. Óvodák, iskola,
egyetem, boltok, egészségház, busz és vonatmegálló a közelben. Érd: 70/944-9945
ALBÉRLET KIADÓ
* 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
* 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.
* Gödöllő kertvárosában az egyetemhez és a
belvároshoz is közel alacsony rezsiköltségű új
tetőtéri 55 m2-es, 2 szobás lakás azonnali
költözéssel kiadó. Tel.: 20-3464-718.
* 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
* 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
* Gödöllőn szoba kiadó fürdőszoba, konyha, WC
használattal. Tel: 20/281-3830
* Gödöllőn panorámás csendes környezetben
lévő 4,5 szobás olcsó rezsijű családi ház kiadó
akár bútorozottan is. 30/239-8910
* Palotakerten, első emeleten 50 nm-es igényes
albérlet kiadó. Ár: 60.000,-Ft + rezsi. Tel:
30/625-0198
* A városközpontban bútorozott lakás igényesnek
kiadó. Külön vízóra, külön gázóra, terasz, pince.
Kéthavi kaució. Tel: 30/2228-909
* 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 a János utcában 2 szobás, összkomfortos, erkélyes, gázkonvektoros öröklakás kiadó
45.000,- +rezsiért. 1 havi kaució szükséges. Tel:
70/9432-460, 70/9432-387
* KIADÓ vagy ELADÓ két épületből álló ingatlan.
Gazdaságos fűtésű. Cégeknek is. Vállalkozásra
kiválóan alkalmas. Tel: 20/567-9348
* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5
percre lévő 3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresek. Érd: 20/224-6598,
30/250-4696
* Gödöllőn a Munkácsy utcában 2emeletes
téglaházban 2 szoba összkomfortos lakás teljesen felújítva, berendezve hosszútávra kiadó. 60e
Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel:
70/409-1057
* Központban 2 szobás, étkezős, távfűtéses,
3.em. napfényes lakás bútorozatlanul kiadó.
50.000,-Ft + 2 havi kaució. Tel: 20/3330-526
* Kiadó az Alvégen háromlakásos családi házban
egy különbejáratú, 2 szobás lakás a vasútállomáshoz közel. Bérl. díj 60.000,- +rezsi + 2 havi
kaució. 30/6062-821, 70/9313-283
* 3 szoba összkomfort kiadó, VAGY
SZOBÁNKÉNT IS. Tel: 20/9774-013
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllő központjában 74nm-es üzlethelyiség
kiadó. Tel: 30/588-5889.
* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es,
2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő,
ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 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.
* Gödöllő központjában (Solier cukrászda fölött)
panorámás Elite Stúdióban különálló helyiségek
igényes masszőr, kozmetikus, manuál-terapeuta
részére korrekt áron kiadók. 30/6844-020
* Gödöllőn, Dózsa György úti társasház zárt
parkolójából nyíló 21 nm-es garázs eladó. Tel:
20/946-2210
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN KIADÓ egy 27
nm-es IRODA. 40.000,-Ft +ÁFA/hó áron. Tel:
20/562-3568, 20/967-0682
* Patak téri garázssoron eladó GARÁZS! Érd:
30/622-8987

* 80 nm-es ÜZLET KIADÓ A REMSEY krt. 8.
alatt. Érd: 20/921-0247
* Gödöllő belvárosában földszinti 66 nm-es cirkós
iroda kiadó lakásnak is. Tel: 30/9617-621
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*A központban 2. emeleti, 1,5 szobás, egyedi fűtésű, klimatizált, riasztóval felszerelt,
lakás 2003-ban épült társasházban udvari
autóbeállóval eladó. Irányár: 18,2 mFt.
*A Szent János utcában, 3. emeleti, 64 nmes, 2 szoba +étkezős, felújított, alacsony
rezsijű, napfényes lakás eladó. Iár: 12,3 mFt.
*A belvárosban működő, berendezett, 130
nm-es, igényes szépségszalon hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj: 220 ezer
Ft/hó+Áfa+ rezsi. Kaució szükséges.
*Szadán, 2005-ben épült földszintes, kúriajellegű 145 nm-es, nappali+3 szobás,
amerikai konyhás családi ház hatalmas
(180 nm-es) pincével idilli környezetben
1600 nm-es telken eladó. Irányár: 44,5 mFt.

* Ollós- és kosarasemelőt kezelő munkatársat
keresünk. Feor számok: 42-23, 42-21, 42-11, 41-91.
Tel: 30/9509-396, masterkool@masterkool.hu
*
Gyermekfelügyelő
szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
* GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK:
képesítéssel, több éves tapasztalattal, referenciákkal, angol nyelvtudással, jogosítvánnyal
és autóval. Tel: 70/3915-176
* 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

ÜZLETHELYSÉGEK
KIADÓK!
A CBA Bevásárlóházban
Veresegyház, Szadai út 7.
(volt Triangoló),
átépítés következtében
üzlethelységeknek területek
szabadultak fel és kedvezményes
áron kiadók.
A Bevásárlóház forgalma
és vásárlók száma magas,
köszönhetôen a CBA-diszkont
áruháznak, patikának,
és az OTP-fiók üzletének.
Érdeklôdni:
Hangodi Lajos 30/210-8585,
Pocskai Tamás 30/655-0805

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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* EGYETEMI FODRÁSZATBA pedikűrmanikűröst felveszünk. Tel: 28/432-873
* 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)
*
VÍZ-,
GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, csatornázás, csatorna bekötés,
régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák.
Tel: 20/9527-289, 28/476-229

*
MŰKÖRÖM-MANIKŰR-PEDIKŰRÖST,
KINEZIOLÓGUST,
TERMÉSZETGYÓGYÁSZT keresek gödöllői KÉNYEZTETŐ
SZALONBA. Tel: 30/268-2084 Zabó Ági
* 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.

*
CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

* Vegyész vagy vegyésztechnikus végzettséggel
rendelkező munkatársakat keresünk egy gödöllői telephelyű multinacionális céghez.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 2101
Gödöllő, Pf.: 504. Jelige: „Munka”
* Érettségivel rendelkező munkatársakat
keresünk asszisztensi állásra. Azonnali
kezdéssel! Tel: +36/70/235-1273
* Hostes munkára keresünk kitartó és jó
megjelenésű munkatársakat. Azonnali
kezdéssel! Tel: +36/70/365-3837
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* 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
* 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
* 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

Úgy érzi, hogy behatárolja
a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a
mondanivalója szabhat határt, s mi meg
is írjuk Ön helyett!
További információ: 70/381-76-94

* CO2 hegesztőket keresünk gödöllői
munkahelyre (2 éves gyakorlat, vastag anyag
hegesztése, tűzvédelmi vizsga előny). Érd:
10-17-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
* Gödöllőn tanuló nappali tagozatos diákok
figyelem! Csomagolási, anyagmozgatási
munkalehetőségek! Jelentkezés: 2101
Gödöllő, Pf.: 504. Jelige: „Munka”
* Érettségizett és bármilyen műszaki
végzettséggel rendelkező munkatársakat
keresünk gépkezelői, csomagolói munkakörbe
egy gödöllői telephelyű multinacionális
céghez. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
2101 Gödöllő, Pf.: 504. Jelige: „Munka”

* Jelenleg is takarítással foglalkozó, 40 éves
hölgy a szabad napokra szívesen vállalna még
takarítást. Ha segítségre van szüksége, hívjon
bizalommal! Tel: 70/7085-747
* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe
tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763
* Asztalos vállalja: - lapra szerelt bútorok
összeszerelése, beállítása, - zárcsere, nyílászáró állítás és javítás, - tömítőgumi
csere, - bútor javítás! Elérhetőség: 30-39848-15, 30-466-51-76
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére.
Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
* Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje,
WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/241-8999.
* 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

* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás: 1800
Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás:
600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
* KOVÁCSOLTVAS, ROZSDAMENTES
KORLÁTOK gyártását, szerelését vállalom.
Tel: 70/385-5176, 30/462-8218
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
* 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, dugulás-elhárítás.
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
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OKTATÁS
* GYERE NYELVET TANULNI! 4 ANGOL
EGYÉNI ÓRÁT AJÁNDÉKBA KAPSZ
TŐLÜNK. EHHEZ CSAK BE KELL JÖNNÖD
HOZZÁNK 2012. FEBRUÁR 1-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: 008842011.
ESETLEG
TELEFONÁLNOD
KÉNYELMESEBB? TELEFON: 20 216 62 40
* Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyam:
hétfő-csütörtök: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

* GÉPELÉST, KORREPETÁLÁST vállalok.
Alsósokat minden tárgyból, felsősöket magyarból és ANGOLBÓL. Tel: 70/591-5379
* Várjuk olyan asszonyok jelentkezését, akik
szívesen
foglalkoznának
különféle
kézművességgel, és kicsit ismerkednének a
népi kultúrával Szadán a Tájházban.
Jelentkezni: Dulai Sándorné 20/9117-212
* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak
és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG
KELL
TANULNI!
Amit
fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

ADÁS~VÉTEL
* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
* TERMELŐTŐL AKÁC TÜZIFA 2.200,-Ft
hasítva, 2.000,-kugliban eladó. Gödöllőn
ingyenes kiszállítással. 20/2922-405

* Eladó egy 60 éve Erdélyben, diófából
készült, jó állapotú kombinált szobabútor (3
szekrény, 2 éjjeli szekrény, kétszemélyes ágy,
fésülködő asztal) 30.000,-Ft, Lucznik asztali
varrógép 2.000,-Ft, 3 ajtós ruhásszekrény
5.000,-Ft, teleszkópos dohányzóasztal
2.000,-Ft. 30/335-8699, palyane@ citromail.hu
* SZEKRÉNYSOR 4×2,20×0,5 m tölgy színben, és bükk színű szekrények olcsón eladók.
Tel: 28/420-371
* Szülők – Nagyszülők! Gyermekük,
unokájuk részére szép, sok férőhelyes, színes
komplett szobabútor ágyneműtartós kisággyal olcsón eladó. Egy éves kortól. Tel:
20/2010-681, 28/416-029
* Eladó egy klasszicista stílusú tálaló
szekrény és egy használt, jó állapotú cirkó
kedvező áron. 28/421-135, 20/418-5348

EGYÉB
*
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK
IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
* Kisállatpanzió
20/9455-583.

várja

ügyfeleit.

* Hastáncosnő
20/9455-583.

fellépést

vállal.

Tel.:
Tel.:

* 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 30/2685596, 28/415-685
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akáchárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft +üveg. 720 mles csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel: 28/417-913
* KORCSOLYAPÁLYA! NYITÁS: 2012. 01.
20-án
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
* 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
* VENNÉK alig használt fagyasztó szekrényt,
kukoricamorzsolót.
FÜSTÖLÉST
VÁLLALOK! Tel: 30/569-8137
* LÓTRÁGYA INGYEN ELVIHETŐ. Tel:
20/588-4045

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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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. FEBRUÁR 1.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Cserpnyák Anita, Kör u. 8., Sze‐
derné Fekete Erzsébet, Kazinczy
krt. 3.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Gyimóthy Zsolt, 2111 Szada,
Margita u. 22.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Virtela Laura, Perczel M. u.
71/b.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Szent János u. 16.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Bokor Tibor, Né‐
meth L. u. 2., Pálmainé Szekeres
Anikó, Fűzfa u. 25.

Utazni jó

Seychelle-szigetek
A Seychelle-szigetek az India-óceán
egyik legáhítottabb gyöngyszeme, a
gyönyörű partjairól ismert ország sok
szeretettel várja az odalátogatókat.
A szigeteket a portugál Vasco da Gama
fedezte fel, majd 1756-ban a franciák
tették rá a kezüket és vívtak számos csatát
érte az angolokkal. A sziget végül brit
fennhatóság alá került, függetlenségét pedig csak 1976-ban kiáltották ki.
Népessége elenyésző, őslakók nincsenek, a
mai seychelleiek francia, afrikai, indiai és
kínai bevándorlók utódainak keveredéséből
származnak. A szigetvilágot alkotó szigetek
száma több mint 115, fő szigete Mahé, ahol
a főváros is található: Victoria.
Az átlaghőmérséklet 28 fok, páratartalma
magas: 80%. Hivatalos pénznem a
seychelle-i rúpia (1 rúpia = kb. 28 forint).
Repülési idő egy átszállással kb. 11 óra,
Mahé-ból komppal juthatunk el a kiválasztott szállodához.
Vakítóan fehér homokos partjai és
pálmafái lehetővé teszik a tökéletes
nyaralást a családosok és házaspárok
(nászutasok!) számára is. Elsősorban pihenésre, kikapcsolódásra vágyóknak
ajánljuk, de fakultatív program keretében
fölfedezhetjük a szigetcsoport kis faluit,
nemzeti parkjait, sőt búvárkodhatunk a
kristálytiszta óceánban is. Ne hagyjuk ki a
helyi éttermek kipróbálását sem, hiszen
ezek kínálata a bevándorlók gasztronó-

miai hagyományainak és különlegességeinek összeolvadásából alakult ki és igazi
kulináris élményt nyújt.
Térjen be irodánkba és utazzon Ön is az
örök nyár és boldogság szigeteire és garantáltan egy életre szóló élményben lesz
PM
része!

