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Megkezdődött a fagyöngymentesítés, az első szakaszban az Alsóparkban, és a palotakerti lakótelepen végzik el a munkát.
(2. old.)
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Tér-Kép címmel gyerekek munkáiból
nyílt makettkiállítás a Művészetek Házában január 29-én.
(6. old.)

Január 26-án Százhalombattán, a Pest megyei úszó diákolimpia döntőjében kiváló
eredményeket ért el a Premontrei Gimnázium csapata.
(8. old.)

Magyar polgármesterek előterjesztéseit fogadták el Brüsszelben

Járóbeteg-ellátási rend

Összhangban Európával

Visszavonva!

Az előterjesztések az uniós polgárok választójogának támogatásával, valamint az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályával és finanszírozásával foglalkoznak.
Két magyar polgármester, a néppártiak politikai csoportjához tartozó
Gémesi György, valamint a liberális
Sértő-Radics István előterjesztését
is elfogadta múlt héten csütörtökön
Brüsszelben az Európai Unió mellett
működő Régiók Bizottságának plenáris ülése. A gödöllői polgármester az
uniós polgárság erősítéséről, az uniós
polgárok választójogának támogatásáról dolgozott ki állásfoglalást, Uszka első embere pedig azt az uniós tervezetet véleményezte, amely az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és
finanszírozásáról szól.
Gémesi György saját előterjesztésének ismertetésekor egyebek közt

hangsúlyozta: a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett
megfogalmazódott az a
javaslat, hogy az uniós
tagállamok vizsgáljanak
meg olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a helyi és regionális
önkormányzati választások időpontjának összekapcsolását az európai parlamenti választásokkal.
A gödöllői polgármester beszámolt arról, hogy
Magyarországon már megkezdődtek az eszmecserék az európai parlamenti és a helyi önkormányzati választások összekapcsolásáról. Gémesi
szerint az uniós polgárok választójogának támogatása szempontjából –
vagyis azt a célt szem előtt tartva,
hogy minél többen éljenek választójogukkal – külön hangsúlyt kap az if-

júság, amelynek az uniós szakmai
nyelvet “polgárközeli nyelvre” lefordítva kell elmagyarázni a különböző
választások tétjét. Sértő-Radics István azt az európai bizottsági terveze-

Felfüggesztették a Budapesten és Pest
megyében múlt hétfőn életbe lépett új
járóbeteg-beutalási rendet – tudatta az
egészségügyi államtitkárság pénteken. Az új rend Gödöllőn is problémát okozott.

tet véleményezte a Régiók Bizottsága
szemszögéből, amely az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok uniós szintű szabályozását
módosítaná.
(folytatás a 3. oldalon)

A Gödöllői Szolgálat múlt heti számában dr. Szabadfalvi András, a
Tormay Károly Egészségügyi központ igazgatója arról tájékoztatott,
hogy az új járóbeteg szakellátási kapacitás több ponton nem egyezik a finanszírozási szerződésben, illetve a
működési engedélyben lévő számokkal. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal határozatát február 1-jén hatályon
kívül helyezték.
(folytatás a 3. oldalon)

Megkezdődött a fagyöngymentesítés

Esélyt adnak a fáknak
Megkezdődött a fagyöngymentesítés,
első szakaszban az Alsóparkban, és a
Palotakerti lakótelepen végzik el a
munkát. Kisák Péter, a VÜSZI Kft.
kertészeti részlegének vezetője elmondta, a tervek szerint a jövőben
más területeken is elvégzik a felmérést, majd a fertőzött ágak eltávolítását.
– Első látásra elég durva csonkolást
végeznek a fákon. Szükség van
erre?
– Sajnos, sok esetben igen. A fagyöngy a puha szövetű fák fél parazitái közé tartozik, ami a vizet és az ásványi elemeket veszi fel az anyanövény ágainak faszöveteiből.
Ez ellen a hatásos védekezés a
mechanikus eltávolítás. Az esetleges
vegyszeres kezelés még nem kidolgozott. A fagyöngy eltávolítását csak a
fagyöngyág, azaz az ágba szervesült
fagyöngy levágásával célszerű elvégezni, mert a gazdanövény vastagodásával a szívógyökerek egyre mélyebbre kerülnek a fatestbe.
Abban az esetben, ha csak magát a
látható zöld növényt távolítjuk el, a
gazdanövénybe lévő szívógyökerekről visszahajt. Ez olyan, mintha elkezdtük volna termeszteni a fagyöngyöt, s ez a gazdanövény pusztulásához vezet. Éppen ezért hatásos védekezést csak a gazdanövény egészsé-

munkához?
– Ezt a folyamatot célszerű vegetációs időn kívül elvégezni, hogy az
amúgy is legyengült gazdanövényt a
lehető legkisebb mértékben viselje

ges részéig történő csonkolásával
érhető el.
– Így megmenthetők ezek a fák?
– Van rá esély, és ráadásul a tapasztalataink is igazolják, hogy bármeny-

nyire ijesztő egy ilyen csonkolás, segítheti a növények túlélését. Néhány
éve például a vasútállomásnál kialakított P+R parkoló melletti japánakác soron végeztünk ilyen beavatkozást – igaz, más okból –, s bár a lakosságtól sok kritikát, aggódó észrevételt kaptunk, minket igazolt az idő;
az ott lévő fák újrahajtottak és rendbejöttek. Igaz, erre nincs minden fa
esetében garancia, de, ha most nem
tesszük meg ezt a lépést, akkor néhány éven belül búcsút inthetünk az
Alsópark faállománya jelentős részének.
– Miért most kezdtek hozzá ehhez a

meg a beavatkozás. Ráadásul örökzöld lévén a vegetációs időszakon kívül a fagyöngy tökéletesen látható és
eltávolítható. Sajnos, már most is volt
három fa, amit nem tudtunk megmenteni, annyira fertőzöttek voltak.
– Most az Alsóparkban dolgoznak.
Sor kerül más területekre is?
– Felmértük az Ady sétányon lévő fákat is, valamint a Szabadság út egy
részét, de vannak fertőzött növények
a Köztársaság úton, szerencsére ezek
között olyanokat is találunk, ahol egy
egyszerű metszéssel megoldható a
probléma. De fertőzött területek például az Egyetem, és az Erzsébet park
is.
– Meddig tartanak a munkák?
– A tervek szerint március közepéig,
rügyfakadásig végezzük a fagyöngy
jb
mentesítést.

A Kálvária kálváriája

Ismét omlik a vakolat
Január végén ismét repedések jelentek meg az Erzsébet parkban lévő Kálvária vakolatán. Ezúttal a jobb oldali lépcsősort díszítő kőkorlát
alatti terület károsodott, ami miatt a balesetek elkerülése érdekében
szalaggal elzárták a látogatók elől. Dr. Kálmán Magdolna aljegyző, a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodájának
vezetője lapunknak elmondta, hogy keresik a hiba okát. Elhárítására
tavasszal, a szárazabb idő beköszöntével nyílik lehetőség.
A barokk műemlék helyreállítására az
önkormányzat az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati
forrását nyerte el. A kivitelező a Reneszánsz Zrt. volt, a kőrestaurátori munkát Varga Zoltán Zsolt végezte.
Tavaly a bal oldali lépcsősornál kellett
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garanciális javítást végeztetni. Idén az
olvadáskor jelentkeztek a problémák.
Február elsején a parkot fenntartó
VÜSZI Kft. arról értesítette hivatalunkat, tájékoztatott dr. Kálmán Magdolna, hogy jelentős mértékben nőttek a
repedések a Kálvárián és úgy néz ki,

mintha az egyik korlátrész kidőlni készülne. A helyszíni szemle megállapította, hogy az enyhére fordult időjárásban a repedésekbe jutott és ott megfagyott nedvesség szivárog a faltól elváló
vakolatból. Az egyik kőelem kézzel is

Megtelt a gyepmesteri telep
Beigazolódni látszik azoknak a
félelme, akik az elmúlt hónapokban aggodalmuknak adtak hangot, hogy a chipezés bevezetésével megnő az utcára kitett kutyák száma. Hogy ez valóban az
egyedi azonosító (chip) beültetési költségének az eredménye,
vagy arról van szó, hogy egyre
többen nem tudják vállalni az állatok fenntartásának költségeit,
nem tudjuk. Az azonban tény,
hogy a belvárosban és a külterületeken egyaránt problémát jelentenek a gazdátlanná vált
ebek. A gyepmesteri telep és az
önkormányzat illetékesei mindent megtesznek annak érdekében, hogy az állatokat befogják
és elhelyezzék.
Néhány hete számoltunk be róla, hogy
komoly gondot jelent a Szárítópusztán
lévő gyepmesteri telep számára, hogy
karácsony óta különösen sok kutya került hozzájuk. Mint azt Urbán Csabától, a telep vezetőjétől megtudtuk, a
rendelkezésre álló 32 szabvány férőhelyen a hét elején 60 kutyának kellett
osztozni. Bár tudni lehetett, hogy a chipezés kötelezővé tételével megnő majd
azok száma, akik a költségek miatt megszabadulnak egykori kedvencüktől, lassan úgy tűnik, ez a szám meghaladja azt,
amire a szakemberek számítottak.
Az utcára tett, sokszor éhes jószágokat
nem könnyű befogni. Mint azt Zimányi
mozdítható volt.
Ezért lezártuk a
jobb oldali lépcsősort és környékét. A bal oldali lépcsősor továbbra is használható. Az újabb
meghibásodásról
értesítettük a Reneszánsz Zrt-t. A
cég álláspontja
szerint a meghibásodás nem kivitelezői hiba, hanem a kőszerkezet
problémáira vezethető vissza. A kőrestaurátor még nem adott egyértelmű véleményt az álláspontjáról.
A hiba okának feltárásába és a helyreállítás feladatainak meghatározásába be-

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSA

A házhozmenő szelektív hulladék begyűjtését egész évben, kéthetente, minden páros
héten, a vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végzi a Zöld Híd Régió Kft.
A ZSÁKOKBAN VEGYESEN GYŰJTHETŐ:
– ásványvizes, üdítős PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva
– kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve
– tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia
– alumínium italdoboz összelapítva
– fém konzervdobozok kiöblítve
– újságpapír, reklámkiadvány, kisebb papírdoboz összehajtva, tiszta papír csomagolóanyag
(a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé helyezzék)
– tejes, gyümölcsleves italoskarton doboz kiöblítve, összelapítva
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a kertes házas övezetben csak az
üveggyűjtő konténerek maradnak a szelektív szigeteken, a lakótelepeken lévő szelektív
szigetek változatlan formában működnek tovább.

3.

Norbert, a közterület-felügyelet vezetője elmondta, bár sokszor a térfelügyeleti-rendszer segítségével is igyekeznek
segíteni a gyepmesteri feladatot ellátók
munkáját, a kóbor ebek sokszor eltűnnek, mire a szakemberek a helyszínre
érkeznek.
A bevásárlóközpontok mellett, valamint
a máriabesnyői városrészben szinte napi
probléma a kóbor kutyák jelenléte, amik

nem egy esetben fenyegetően viselkednek a járókelőkkel és a kutyájukat szabályosan sétáltatókkal.
A problémát tovább fokozza, hogy sokszor olyan kutyák is az utcán kóborolnak, amiknek van gazdájuk és otthonuk,
mindössze a gazdi úgy gondolja, engedi
kedvencét az utcán sétálni.
Urbán Csaba elmondta, ha bejelentést
kapnak, minden esetben azonnal intézkednek, munkanapokon és a hétvégén
egyaránt 8-20 óráig állnak a lakosság
rendelkezésére a +36/30/2410-200-as,
valamint a +36/303- 3041-es telefonszájk
mon.

vonták a felújítás tervezőjét és statikus
mérnökét is, mert felmerült, hogy a talajjal kapcsolatban is lesznek teendők.
További feladat annak a meghatározása, hogy az önkormányzatnak kivel szemben kell érvényesíteni garanciális jogait.
lt
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Magyar polgármesterek előterjesztéseit fogadták el Brüsszelben

Terjesztési problémák

Összhangban Európával

Kedves Olvasóinknak és munkatársainknak egyaránt sok problémát jelentett
az elmúlt hónapokban, hogy a Gödöllői Szolgálat nem jutott el a gödöllői háztartások jelentős részébe.
Már a múlt év novembere óta folyamatosan érkeznek a panaszok a lakosság részéről, ezért januárban terjesztőt váltottunk, de a tapasztalatok alapján
ez sem vezetett eredményre.
Sajnos az általunk megbízott terjesztők alvállalkozókkal dolgoznak, és a
közöttük lévő konfliktusoknak lapunk, valamint olvasóink látták kárát.
Bízunk abban, hogy ezek a problémák megszűnnek, és valamennyi háztartásba időben eljut lapunk. A terjesztéssel kapcsolatos jelzéseiket, észrevételeiket továbbra is várjuk a +36-20/5255366-os telefonszámon, emailen az
info@szolgalat.hu címen, vagy személyesen a Művészetek Házában lévő hirdetésfelvételi pultnál.

(folytatás az 1. oldalról)

A véleményben helyet kapott: a
Régiók Bizottsága szerint csak azokat
az európai politikai pártokat kellene
jogosultnak tekinteni uniós finanszírozásra, amelyeknek – amellett, hogy
legalább egy taggal képviseltetik magukat az Európai Parlamentben – legalább egy tagjuk van a Régiók Bizottságában is.
A tervezet szerint európai politikai
párt jogállásra – és ebből fakadóan
anyagi támogatásra – csak az a szerveződés pályázhatna, amely tiszteletben tartja az európai alapértékeket. A
Régiók Bizottsága az európai uniós
helyi és regionális hatóságokat képviselő tanácsadó szerv. Az a feladata,
hogy az uniós jogszabályokkal kapcsolatos helyi és regionális álláspontokat érvényesítse, az európai bizottsági javaslatok véleményezése révén.
A Régiók Bizottságának jelenleg 344
tagja (és ugyanennyi póttagja) van,

A szerkesztőség

A tudományos toplistán 7. a SZIE
akik az EU 27 tagállamát képviselik.
A tagokat és a póttagokat a tagállami
kormányokat képviselő Tanács nevezi ki ötéves időtartamra olyan személyek köréből, akik saját régiójukon belül a helyi vagy a regionális hatósá-

Járóbeteg-ellátási rend

Visszavonva!
(folytatás az 1. oldalról)

A tájékoztatás szerint Szócska
Miklós egészségügyi államtitkár kérésére Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) felülvizsgálja a január 21én kiadott határozatát a Budapest és
Pest megye területén működő járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók
ellátási területének megállapításáról.
Budapesten és Pest megyében működő járóbeteg-szakellátókhoz történő beutalás és a betegellátás során a
vizsgálat lezárultáig a 2013. január
21-ét megelőző ellátási területeket

kell figyelembe venni, vagyis a korábbi rend marad érvényben.
Szócska Miklós kérését az államtitkársághoz és az OTH-hoz érkezett
szakmai észrevételekkel indokolta –
olvasható az államtitkárság közleményében.
Az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) múlt
kedden hozta nyilvánosságra az új járóbeteg-beutalási rendet. Közleményükben azt írták: az új határozatok
nyomán “egyértelmű, átlátható, átfedés- és hézagmentes” lesz a járóbe-

gok megválasztott tagjai vagy fontos
szerepet betöltő tisztviselői. A Régiók
Bizottsága évente öt plenáris ülést
tart.
(bdz)

teg-irányítási rendszer. Dr. Paller Judit országos tisztifőorvos akkor azt
mondta, hogy a fővárosban és Pest
megyében a területi ellátási kötelezettség eddig nem volt pontosan meghatározva.
A döntés a fővárosban és Pest megyében egyaránt tiltakozást váltott ki,
volt, ahol aláírágyűjtéssel tiltakoztak
az előzetes egyeztetés nélkül bevezetett rendelet ellen, dr. Szabadfalvi
András az pedig anomáliákról több
oldalas észrevételt juttatott el Paller
Judit országos tisztifőorvoshoz. Az
önkormányzat a szakrendelővel
együtt a szabályozási struktúra teljes
felülvizsgálata érdekében felügyeleti
intézkedést kezdeményezett.

Agrárképzésben első
A felsőoktatás világában tájékozottabbak között közismert
és elfogadott tény, hogy a diplomaszerzés intézményrendszere túlméretezett. Túl sok
szakon, túl sok helyen képzik
az egyre csökkenő létszámú
generációk igen magas arányát. Az egyetemek és főiskolák elvégzése ugyanakkor egyre többe kerül. A felvételi követelmények, keretszámok, finanszírozási formák hektikusan változnak, szülő és felvételiző legyen a talpán, aki el tud
igazodni a nem egyszer ellentmondásos információk között.
Ezért is népszerűek az egyetemek, főiskolák, karok, képzési területek közötti ranglisták, amiket évről-évre jelentős reklámmal hirdetnek meg ké-

Egyetem 135., a 4. Műegyetem 118
ilyen oktatót tart nyilván. Legalább
30 akadémiai címmel rendelkező tanára tíz intézménynek van.
A legfrissebb ranglistát a HVG
Diploma kiadványa tartalmazza. Ebben a SZIE az egyetemi rangsorban a
17. Előtte a Miskolci Egyetem, mögötte a Magyar Képzőművészeti
Egyetem áll. A 162 felsőoktatási kar
között az Állatorvos-tudományi Kar
(Budapest) a 16, a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar (Gödöllő) a
22., a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő) a 75., a Gépészmérnöki Kar (Gödöllő) a 95., az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai
Kar (Szarvas, Jászberény) a 112., az
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
(Budapest) a 123., a Gazdasági, Agrár
és Egészségtudományi Kar (Békéscsaba, Gyula, Szarvas) a 158.

(k.j.)

Jogorvoslatot kér a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége

Földhasználat-e a kiskert művelése?
Újabb át nem gondolt törvény
okozhat problémát közel 350
ezer családnak. Ezúttal a termőföldről szóló törvény miatt
fájhat a fejük azoknak, akik
gazdálkodnak, s nem feltétlenül több hektáron.
Az Országgyűlés a kormány indítványára 2012. december 17-én módosította a termőföldről szóló törvényt.
A módosítás értelmében 2013. január
1-jétől minden mezőgazdasági földhasználatot – mérettől függetlenül –
be kell jelenteni a földhivatalnak. Az
addig érvényes szabály szerint csak
az egy hektárt meghaladó használatra
vonatkozott a bejelentési kötelezettség. Így ez alól mentes volt az a sok
tíz- vagy akár százezernyi család,
akik a korábban zártkertnek minősített kisebb parcellákon gyümölcsöt,
szőlőt, zöldséget termeltek saját szükségletükre vagy akár eladásra is. Január 1-jétől mindezt be kell (vagy
kellene – a szerk.) jelenteni.
A Mezőgazdasági Szövetkezők
és Termelők Országos Szövetsége
(MOSZ) – nem vitatva a módosítás
célját, hogy teljes kép legyen az ország termőföld vagyonának használatáról – elfogadhatatlannak tartja a törvény végrehajtási módját. Az Alkotmánybíróság számos esetben minősített a jogbiztonságot sértőnek és ezért
alkotmányellenesnek jogszabályokat,
mert az nem adott kellő felkészülési
időt azok alkalmazásához az állampolgároknak, jogalkalmazóknak.
A földügyekért felelős Vidékfejlesztési Minisztérium sem hívta fel az
állampolgárok figyelmét a módosítás
jelentőségére, illetve a bejelentési kötelezettség teljesítésének január 31-ei
határidejére, miközben a múlt évben

valóságos propagandahadjárattal hívta fel az osztatlan közös tulajdonban
álló termőföldek tulajdonosait a földek megosztásának kérelmezésére.
A törvény szerint a földhasználati
bejelentésért alkalmanként 6000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni. A MOSZ véleménye szerint
méltánytalan ezt az érintett kis területeket használókkal ugyanúgy megfizettetni, mint a földet hivatásszerűen
művelőkkel. Különösen igaz ez azok
esetében, akikre őstermelői minőségük miatt vonatkozott a múlt év végén az agrárkamarai regisztráció és
azzal járó 5000 forintos díj megfizetése is. A kormány bürokrácia csökkentő programot indított az „egyszerűbb állam” jelszavával. A MOSZ véleménye szerint a bírságok kiszabása
és a díjak megfizettetése nem erről
fogja meggyőzni az érintetteket.
Bár a kerttulajdonosok nagy része
jelenleg még csak tervezi, mit vet, ha
jön a tavasz, bízunk benne, mielőbb

megszületik az állásfoglalás, vagy a
törvény végrehajtásának pontosítása.
Érdekes ellentmondás ugyanis, hogy
ma, amikor egyre gyakrabban halljuk,
hogy a kertes házban élők számára
milyen sok segítség jelent a válság
idején, ha nem díszcserjét nevelnek a
kertben, hanem hasznonnövényeket,
pusztán értelmezési kérdés lesz, hogy
a három sor sóska, két bokor ribizli és
néhány bokor krumpli miatt akár meg
is bírságolhatják a szorgos lakókat.
Az elmúlt hónapokban országszerte indultak olyan ösztönző programok
– Gödöllőn például az Ökomama program – ami arra ösztönzi az otthon
lévőket, hogy éljenek a lehetőséggel,
és termeljék meg saját zöldség és
gyümölcs szükségletüket.
Bízunk benne, hogy a MOSZ lépésére olyan döntés születik, ami nem
tesz keresztbe ezeknek a kezdeményezéseknek.
(b.j.)

szítőik, de nem is igen kell a propagálásuk, mert a kiadványok fontos
iránytűk a döntéshez, amire idén
egész február az érdekeltek rendelkezésére áll.
A Tudományos toplista az akadémiai címmel rendelkező oktatók számát tükrözi. A múlt év őszén közreadott 20-as listán a Szent István
Egyetem a Budapesti Corvinus Egyetemmel holtversenyben a 7.; mindkettőnek 34 oktatója rendelkezik akadémiai címmel. Hozzá kell tenni, hogy
az első ELTE 171, a 2. Szegedi Tudományegyetem 149., a 3. Debreceni

A SZIE az agrárképzésben a legerősebb. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar az agrárképzési
területen harmadik éve vezeti az abszolút rangsort, míg az Állatorvos-tudományi Kar idén ezen a listán a 3.
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar államilag finanszírozott
létszáma is stabilitást tükröz. Érdekesség, hogy a vidéki karok közül
legtöbben ide jelentkeztek a februárban induló úgynevezett keresztféléves képzésre. A SZIE-re 243 főt vettek fel, ebből 126-ot erre a fakultásra.
(l.t.)

Brüsszelhez fordultak a civilek
Levelet írt öt magyarországi civil szervezet az Európa Tanács (ET) főtitkárának, azt kérve: az ET kísérje figyelemmel a magyar médiaszabályozás rendszerét azután is, hogy január végén
megállapodtak a magyar kormánnyal a
strukturális problémák kezelésében –
közölte a levél egyik aláírója, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).
A jogvédő és kutató szervezetek úgy
vélik: a médiaszabadság eléréséhez további magyarországi és nemzetközi
erőfeszítésekre van szükség. Levelükben azt írták az ET főtitkárának: a mé-

diatörvények 2010-es elfogadása óta
nem történt a médiaszabadságot elősegítő változás a médiatanács, a közszolgálati intézményrendszer vagy a frekvenciapályáztatás szabályozásában.
„Továbbra is a politikailag homogén
médiahatóság dönt átláthatatlan pályázati eljárásokban a médiapiacra való
belépésről, és továbbra is a végletesen
centralizált, a valódi döntéshozatal
szintjén társadalmi kontroll nélkül működő intézményrendszer kezében van a
közszolgálati műsorszolgáltatás” – olvasható a levélben.
(dz)
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Esküvő Kiállítás az Erzsébet Királyné Szállodában

Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Gödöllőn a már hagyományos Esküvő Kiállítást, melyen az
érdeklődő párok találkozhattak az előttük álló jeles nap kapcsán minden lehetséges felmerülő
szervezni való feladat képviselőjével. A tortától a gyűrűkön át a fotósig, egészen a ruhakészítőkig
mindenki képviseltette magát. Az Erzsébet Királyné Szálloda dísztermében reggel 10-től este 18
óráig várták az érdeklődőket.

Segítség a Gödöllő Közbiztonságáért Alapítványtól

Közvetlenül elérhető körzeti megbízottak
Az elmúlt hónapokban megújult és új elképzelésekkel
kezdte meg a munkát a Gödöllő Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma. A cél a városban élők közbiztonságának erősítése mellett, hogy
szorosabbá váljon a lakosság
és a rendőrség közötti kapcsolat. A kuratórium elnökének
Rétfalvi Antalt választották.
A Gödöllő Közbiztonságáért Közalapítvány három kiemelt célt tűzött
ki a következő időszakra: a rendőrség
és az önkormányzati közbiztonsági
projektek – mint például a térfel-

ügyeleti rendszer fejlesztése – támogatását, valamint a civilek bevonását
közbiztonsági programokba.
Mint megtudtuk, a megújult kuratórium első döntéseként abban kíván a rendőrség és a lakosság számára segítséget nyújtani, hogy a városunkban tevékenykedő körzeti megbízottakat olyan mobiltelefonnal látja
el, ami a lakosság számára közvetlenül hívható lesz. Néhány éve ilyen
módon mindenki számára elérhető a
rendőrségi járőrkocsi, s az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy
a gödöllőiek sok esetben élnek ezzel a
lehetőséggel, ami jelentősen növeli a
rendőri munka hatékonyságát. Pozitív

Ismét Lélekkalauz előadások

Virtuális valóságos
A Lélekkalauz –Mindennapi életünk
pszichológiája – előadássorozat első

idei rendezvényére február 22-én, 18
órakor kerül sor a Művészetek Házában, ahol „Hűtlenség és ami
mögötte van…”
címmel dr. Almási Kitti pszichológus tart
előadást.
A
hűtlenség
napjaink egyik
leggyakoribb
párkapcsolati
problémájává
nőtte ki magát.
Míg korábban
a párok legtöbbször kommunikációs zavarral, szexuális problémával, gyermeknevelési kérdésekben,
stb.
fordultak segítségért, ma már
az esetek legnagyobb részében egyik vagy
mindkét
fél

változás lesz az is, hogy a tervek szerint a rendőrség növeli a körzeti megbízottak számát. A körzeti megbízottak mobiltelefonszámát az alapítvány
a készülékek átadását követően közzé
teszi.
A Gödöllő Város Önkormányzata
által létrehozott Gödöllő Közbiztonságáért Alapítvány örömmel fogad
minden támogatást, így az adó 1%-os
felajánlásokat is.
A Budapest Banknál vezetett számlaszám:
10103836-08930639-00000004
Összefogással sokat erősíthetjük Gödöllő közbiztonságát!
kj

megcsalja a másikat, és ez egy idő
után lehetetlenné teszi a kapcsolat
folytatását.
Az új partner keresése, elérése nagymértékben leegyszerűsödött, már
nem kell bonyolult fortélyokat kitalálni a szervezéshez, elég csak az internetet használni – ami így fel sem
tűnik a másiknak. Már az is nagymértékű eltávolodást indít el a pár
tagjai között, ha az egyiknek stabil
chat-partnere lesz, aki állandóan elérhető, megértő és dicsérő. Vele szemben ugyanis rögtön türelmetlennek és
elutasítónak tűnhet. Ennek egyetlen
oka, hogy az egyik egy virtuális, a
másik pedig egy valós kapcsolat.
Utóbbiban pedig természetesen vannak nehéz napok, fáradtság, feszültség is. Ám az emberek egyre inkább
ellustulnak a tekintetben, hogy erőfeszítést tegyenek egy kapcsolat javítása érdekében – egyszerűbbnek tűnik
lecserélni olyan valakire, aki épp kedvesebb, vagy jobban passzol az aktuális élethelyzetükhöz. Aztán egy
idő után az új is régivé válik, és
ugyanazok a problémák felmerülnek,
mint az előző kapcsolatban. A változásnak ugyanis nem kívül, hanem belül kell lezajlania – ha mást szeretnénk, mint addig...
A Lélekkalauz február 22-i rendezvénye ilyen és hasonló problémákra
keresi a megoldásokat.

HELYREIGAZÍTÁS
Múlt heti lapszámunkban a „Tisztelgés Török Ignác emléke előtt – Kiállítás a komáromi erődben” című cikkünkben
Pecze Dániel alpolgármester tévesen, mint polgármester szerepelt. Az elírásért olvasóinktól és az érintettektől elnézést kérünk.

Vendégekkel ünnepelt a Hajós iskola

Emlékezés a névadóra
Az iskola névadójára emlékeztek
február 1-jén a Hajós Alfréd Általános Iskolában, az
intézmény névadója születésének
évfordulóján.
A Hajós-nap keretében megkoszorúzták a névadó
olimpiai bajnok
emléktábláját, vetélkedőt rendeztek, valamint egykori és
jelenlegi olimpikonokkal találkozhattak
a diákok.
Az önkormányzat nevében Pecze Dániel alpolgármester helyezte el a megemlékezés virágait Hajós Alfréd emléktáblájánál, aminél a Magyar Olimpiai
Bizottság részéről dr. Jakabháziné
Mező Mária, az Olimpiai Akadémia
főtitkára, és Gedó György egykori
olimpiai bajnok ökölvívó is tisztelgett.
A program során a gyerekek felelevenítették az első olimpiai bajnok életútját, sportpályafutását, valamint szó

esett az építészeti értékekről is, amelyek
szakmai munkájának eredményeként
maradtak ránk. A Hajós-napon részt vettek a zuglói és a pesterzsébeti Hajós iskola diákjai is, akik többek között vetélkedőn szerepeltek, majd közönségtalálkozóra került sor, ahol Gedó Györggyel
és Deák-Nagy Marcell olimpikon atlétával beszélgetett Zsemberyné Simics Judit olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, az iskola tanára. A rendezvényhez
a délután folyamán csatlakozott Kiss
Gergely háromszoros olimpiai bajnok
vízilabdázó is.
jb
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A sírkamra titka
„A fáraó átka” című könyv tartalma: Porter Stone, a híres
kincsvadász és régész élete
nagy felfedezésére készül: a
Nílus megközelíthetetlen mocsárvidékén sikerült rátalálnia
az Alsó- és Felső-Egyiptomot
egyesítő mitikus fáraó, Narmer
ötezer éves sírjára. Stone azt
gyanítja, hogy a különösen jól
őrzött legbelső sírkamra a kettős egyiptomi koronát rejti,
amit eddig hiába kerestek a régészek.
Az ásatást azonban az első pillanattól
kezdve baljós jelek és furcsa események kísérik, ezért Stone a hagyományostól eltérő módszerekhez folyamodik. Saját biztonsága és az expedíció sikere érdekében segítségül hívja
a híres rejtélykutatót, Jeremy Logan
egyetemi professzort, aki megpróbál
utánajárni az egyre hátborzongatóbb
és felettébb nyomasztó jelenségeknek. Miért temetkezett Narmer ebbe a
kietlen mocsárba? S vajon valóban a
fáraó átka védelmezi a sírt? Nyomozása során Logannek mélyre kell ásnia magát az egyiptológiába és még a
halált is kísérti, csak hogy közelebb

kerüljön a titokhoz. A szellemvilág
lényeivel és az ősi átokkal azonban
még ő sem szállhat szembe. Lincoln
Child (Örvénylő mélység) legújabb
regénye amellett, hogy lebilincselően
izgalmas misztikus olvasmány, igazi
csemegéül szolgál az ókori Egyiptom
történelme iránt érdeklődő olvasóknak.
Nos, a kép egy kicsit árnyaltabb.
Aki szereti-kedveli az ilyen típusú
könyveket, amelyeket nem kell, nem
lehet teljes tudományos szemszögből
feltétlenül komolyan venni, azoknak
szívől ajánlható a „A fáraó átka”, nem
fog csalódni! A baljós előjelek, az
előre felsorolt átkok, amiket Narmer
fáraó hagyott hátra, szépen, sorjában
beteljesülnek; nincs menekvés. Ám
ahogyan haladunk előre az események sordában, az olvasónak egyre
sűrűbben be-bevillan, hogy „Ezt én
már olvastam valahol...” A regény
szerkezete, dramaturgiája erős hasonlóságot mutat Agatha Christie
minden idők egyik legnagyobb sikerű
krimiregényével, az eddig több mint
100 millió példányban eladott „Tíz
kicsi néger”-ével. Az átkok sorra szedik áldozataikat, miközben az olvasó
nemigen tud rájönni, hogy ki vagy mi

Gyerekek a szecesszió nyomában

Tündérkerti séták

állhat az események mögött. Egy
valami biztos: a tragédiák mögött
valaki vagy valami áll. A modern
technikai eszközökkel felvértezett
környezetben sincs hatásos ellenszere
az emberi rögeszmének – vagy a szellemeknek? Olyannyira, hogy az
egész kutatóbázisra és az ott dolgozó
szakemberekre sötét végzet vár. Az
apokaliptikus miliőben azonban mindenre fény derül: az emberek között
ki tudott a nehéz körülmények közepette is embernek megmaradni, illetve hogy Narmer fáraó sírja milyen titkokat rejt...
(Lincoln Child: A fáraó átka)
ta
csolódik majd a kiadványhoz, s erre
épülnek majd az év folyamán a múzeumpedagógiai foglalkozások is.
Bár a könyvre a március 23-i, Sze-

Már csak néhány hét, és megjelenik a „Tündérkert”, a Gödöllői Városi Múzeum múzeumpedagógiai füzeteinek második kötete, amit a Szecesszió
évéhez kapcsolódva jelentet
meg az intézmény a gyerekek
számára, hasonlóan a múlt évi
„Angyali kalandozások” című
kiadványhoz.

A Gödöllői Városi Múzeum 2013-ban
Körösfői Kriesch Aladár előtt tiszteleg születésének 150. évfordulója alkalmából. A „Tündérkert” című könyv
a múlt század elejének időszakát hozza
közel a gyerekekhez.
A Kerényiné Bakonyi Eszter által
szerkesztett kiadvány segítségével
két kis tündér kalandjait követhetjük
nyomon. A Nagy Sándor házban lakó
Kócos egy viharos éjszakán fogadja
be Copfost, aki kíváncsi lesz, kié is
volt az épület. Kutatásaik során megismerik a gödöllői szecessziót, annak
helyszíneit, fontosabb állomásait. A
házban folytatott kutakodások nyomán indulnak el, s ellátogatnak a városba, s bekukkantanak többek között
a múzeumba is.
A felfedezésekbe ez alkalommal is
bekapcsolódhatnak majd a kis olva-

sók, akiknek a mese mellett egy leporelló-színező is örömet szerez
majd, ami külön is megvásárolható
lesz. A kiadvány azonban néhány dologban eltér a korábbi, Angyali kalandozásoktól. Egyrészt a Tündérkert
nem lesz színezhető, a gyerekeknek
erre a célra a leporelló áll majd rendelkezésre. Másrészt a történethez és
a szecesszióhoz kapcsolódó feladatok
nem a könyvben lesznek megtalálhatók, hanem egy internetes játék kap-

Színpadon és CD-n a gödöllői szerzők műve

Találkozás Vargánya apóval
Különleges színházi előadás részesei
lehettek a gödöllői gyerekek február
elsején a Művészetek Háza színháztermében. Vargánya apóval és erdei
barátaival találkozhattak, akiknek a
görbe tölgyek erdejében játszódó történetét sok zenével, dallal, tánccal

mesélte el a Honvéd Táncszínház.
Vargánya apó, ahogy egy manóhoz illik, egy vén tölgy odújában él feleségével, Mamóval. A történet bonyodalmait, a váratlan,
időnként kellemetlen
helyzeteket ő oldja
meg türelemmel, beleérzéssel, ravaszsággal
és néha varázslattal.
Az ifjú nézők egy valódi gödöllői színdarabot láthattak, a történetet ugyanis a városunkban élő Szántó
Csaba írta, a zenét pedig fia, Szántó Dániel szerezte. A
Bartók Béla Zeneművészeti szakközépiskola zeneszerzés szakán végzett fiatal szerző művét decemberben

cesszió éve megnyitásáig várni kell,
Kócossal és Copfossal már a héten is
játszhatnak a gyerek, a két kis tündének ugyanis saját facebook oldala
van
(facebook.com/kocos.copfos),
ahol már várják a játékos kedvű barátok jelentkezését.
Kócos és Copfos történetét Kerényiné Bakonyi Eszter jegyezte le,
alakjukat pedig Hódi Rezső grafikusművész varázsolta papírra.
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Bálint nap verssel, zenével és borral

Balassi emlékezete

a Duna Palotában mutatták be nagy
sikerrel, s a napokban már a CD változat is megjelenik. Ez is igazi csemege lesz a gödöllőiek számára,
ugyanis a mese címadó dalát Szántó
Réka énekli, aki jelenleg az Erkel iskola tanulója.
Vargánya apó történetét a Honvéd

Folytatva a korábbi évek hagyományait, az idén is különleges
programmal ünnepeljük Bálint
napját. A Gödöllő Királyi Kastély Barokk színházában ez alkalommal a Misztrál Együttes
tiszteleg a magyar szerelmi líra
fejedelme, Balassi Bálint előtt.

Táncszínház táncosai és színészei
mutatták be, a címszerepben Kertész
Péter Jászai-díjas színművészt láthatta az ifjú közönség.
kj

Február 14-én este a Misztrál Együttes 2004-ben, a Balassi emlékév alkalmából megjelentetett Mezőn széllel járók című albumának kivonatát
hallhatja majd a közönség. A megzenésített versek átfogó képet adnak
költészetéről, hazaszeretetéről, Isten
kereséséről és szerelmi lírájáról.
A Misztrál az összeállításban egyaránt megmutatja az első igazi, európai, modern költőt, az esendő és az
életet habzsoló magánembert. A lemez zenei anyaga úgy veszi alapul a
Balassi-korabeli dallamvilágot, hogy
közben modern hangszereléssel dol-

gozza át az autentikus dallamokat,
esetenként mai zenét komponál a versekhez. A dalok hangulatának átélését
Széphalmi Pál tánca segíti.
Egy Balassi est elképzelhetetlen finom bor nélkül. Szintén hagyomány,
hogy a megemlékezést ingyenes borkóstolóval kötik össze. Így lesz ez az
idén is, ez alkalommal a Zahora Cabernet Franc Kunsági Borvidék Pincészet boraival ihatnak áldomást a
résztvevők.
jk
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Város-Kép

Ajándékátadás a Teleki Pál Egyesület közgyűlésén

Gödöllői emléktáblák

Különleges emléktárgy a jamboree idejéből Körösfői-Kriesch Aladár
Hagyományosan a Premontrei
Szent Norbert Gimnáziumban
tartotta éves közgyűlését a Teleki Pál Egyesület.
A rendezvényen a beszámolók mellett
többek között sor került a Teleki Emlékérem átadására, valamint a Teleki
Géza családja jóvoltából értékes ajándékkal gyarapodott a cserkész gyűjtemény.
A Teleki Pál Egyesület tagjai a szokásos éves közgyűlésén felelevenítették az elmúlt legfontosabb eseményeit Beszámolók mellett dr. Kőrösi
Mária tartott előadást Teleki Pál
igazsága címmel, majd felolvasta
Böjte Csaba: Megmaradunk című
üzenetét. A ferences rendi szerzetes
ebben felhívja a figyelmünket, hogy
rajtunk is múlik, hogyan küzdünk
meg a ránk váró feladatokkal, nehézségekkel. „Egy statikusan gondolkodó világban élünk, a legtöbb ember
abból indul ki, hogy ilyen a világ, ez
van, ezt kell elfogadni. Mostanában
újból és újból felcsendül bennem egy
régi, Kájoni János által gyűjtött csíksomlyói dal refrénje: „ha nincs kenyér, keresünk!” Igen, mi keresztények a mi Urunktól Istenünktől azt
halljuk: „Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek”,
„bármit kértek az én nevemben, azt
megkapjátok”…Igen, egy változó,
növekvő, kibontakozó világot teremtett az Isten, és mi ennek a folyamatosan születő világnak vagyunk a gyermekei. Nem statikus, fáradt gondolkodás kellene vezessen bennünket,
hanem dinamikus, bátor, cselekvő,
keresztény lelkület, a mi Urunk, Istenünk szelleme.”
A rendezvényen Teleki Géza és
családja is részt vett, és egy különle-

A városunkban számtalan emléktábla örökíti meg a régmúlt
eseményeit, állít emléket az itt
élt, Gödöllőn megfordult, vagy
városunkhoz kötődő jelentős
személyeknek. Ezek között
nem egy olyan található, ami
mellett sokan csak elmennek,
s már csak a legidősebbek,
vagy a város történetét mélységeiben ismerők számára idézik fel az egykor jelentős eseményeket, alakokat. Lapunk új
sorozatában mi is – képletesen
– végigjárjuk Gödöllő utcáit, és
sorra vesszük, kinek, minek az
emlékét örökítették meg így.

ges ajándékot adott át a Magyar Cserkészszövetség tulajdonát képező
Cserkészgyűjteménynek, amit jelenleg a Gödöllői Városi Múzeum gondoz. A csomag, amit a múzeum képviseletében Fábián Balázs vett át,
gróf széki Teleki Pál, egykori főcserkész tábori ágyát rejtette, amit az
1933-ban megrendezett IV. Jamboree
idején is használt a táborban.
Az ágyat az érdeklődők az április
végén a Királyi Váróban megnyíló
„Hetedhét országból” című kiállításon már láthatják. Városunk ezzel a
rendezvénnyel emlékezik meg a 80
esztendeje lezajlott cserkész világtalálkozóról.
A korább évek hagyományait követve, a közgyűlésre jelent meg az
egyesület 2012-es évkönyve. A kiadvány tartalmazza a 2012-es esztendő
krónikáját, a múlt évi megemlékezéseken elhangzott beszédeket, s az
egyesület új emblémáját, amiben

megjelenik a cserkészek jelképe a
csodaszarvas, valamint Magyarország azokkal a területekkel, amiket
Teleki Pál miniszterelnöksége idején
sikerült visszacsatolni hazánkhoz.
A rendezvényen adták át a Teleki
Pál Emlékérmet, amit az idén Bálványossy Kálmán vehetett át, az egyesületért végzett aktív tevékenységéért.
(bdz)

Jön a nosztalgia HÉV!

Az M VIII-as sorozatú, 251-es pályaszámú, távkapcsolású motorkocsit a
Dunakeszi Vagongyár gyártotta 1952ben, a Budapesti Helyi Érdekű Vasút
megrendelésére. Mivel 1952. január
1-jétől a HÉV-vonalak üzemeltetését
a Magyar Államvasutakra bízták, az
elkészült 14 darab M VIII-as sorozatú
motorkocsit az BHÉV helyett már a

MÁV-BEV vehette át, majd 1958-ban
került vissza az újra önálló BHÉVhez. A járműveket eredetileg a csepeli
gyorsvasútra szánták, azonban a csepeli vonal megnyitásához képest bő
egy évvel később érkeztek meg, így
Gödöllő és a főváros között tűntek fel.
A motorkocsik 1991-ben búcsúztak a helyiérdekű vasút vágányairól, a
251-es pályaszámú motorkocsi – felújítása után – előbb nosztalgiavonatként közlekedett, majd a szentendrei
Városi Tömegközlekedési Múzeum
megbecsült darabja lett.
Hosszú szünet után áll tehát ismét
forgalomba az M VIII-as sorozatú,
251-es pályaszámú motorkocsi! Ez
annak köszönhető, hogy a BKV felújította az eddig a múzeumban lévő
járművet abból az alkalomból, hogy a
múlt évben ünnepelték a budapesti
helyi érdekű vasúti közlekedés megindulásának 125. évfordulóját.

A gödöllői vonal azonban egy évvel korábban ünnepelt, ezen a szakaszon ugyanis 2011-ben volt 100 esztendeje, hogy megindult a közlekedés. Az évforduló alkalmából emléktábla került a Szabadság téri HÉVmegálló falára, a Királyi Váróban pedig kiállítást rendeztek. Az ekkor közlekedő nosztalgiajáratok is nagy sikert arattak, így feltehetően a mostani
kezdeményezés is sikeres lesz.
A felújított motorkocsi februárban
minden szombaton nosztalgiavonatként közlekedik. A járat nosztalgia díjszabás szerint vehető igénybe: Kerepesig 500, Gödöllőig 1000 Ft értékű
jegyet kell váltani. A menetrend a BKV
honlapján megtalálható.
(ny.f.)

Ismét klipet forgattak a kastélyban
Mint azt múlt heti számunkban
megírtuk, különleges imázsfilmnek adott helyet a Gödöllői
Királyi Kastély. Akkor egy a Kutya Vilkágkiállításra készítettek felvételeket; most azonban
egy másik videóklipet forgattak a patinás épületben.
Vincze Lilla és Xavier Rivadeneira
ecuadori származású operaénekes Tu
Cosa című dala készült el a kastélyban.
A film különlegessége, hogy 3Dben forgatták. A bemutatóra március
elején kerül sor.
(pts)

(k.j.)

Makett kiállítás a Művészetek Házában

Bemutatkoznak a jövő tervezői

60 évesen is közlekednek

Februárban minden szombaton egy 1952-es gyártású szerelvénnyel utazhatnak Gödöllőre a nosztalgiázni vágyók!

Egykor Erdő utcának nevezték azt az
utcát, ami ma Körösfői-Kriesch Aladár nevét viseli, s ami a múlt század
elején a szecessziós művésztelep központja volt. Itt működött a híres szövőműhely, és a vele szemben lévő
házban élt és alkotott KörösfőiKriesch Aladár festőművész.
Az utca átnevezéséről 1963-ban
döntött az akkori Községi Tanács, ezzel tisztelegve a művész előtt, születésének 100. évfordulója alkalmából.
Az immár Körösfői utca 28. számú
házon 1981-ben helyezett el emléktáblát a már városi rangot kapott Gödöllő Városi Tanácsa a művésztelep
alapításának 80. évfordulója alkalmából.
Körösfői számos mesterségben,
műfajban otthonosan mozgott, s arra
vágyott, hogy a naturalizmust és impresszionizmust meghaladó, mindent
átható művészetet hozzon létre. Ehhez az elképzeléshez szükségesnek

látszott, hogy kora művészeti életétől
kissé eltávolodva teremtse meg alkotó közegét.
1901-ben vásárolt házat Gödöllőn.
Amikor pedig 1904 ben a németeleméri szőnyeggyártól a Kovalszky Sarolta vezette szövőműhely Gödöllőre
települt, és megfogalmazódott benne
a gondolat, hogy egy háziipari-iparművészeti telepet hoz létre.
S, hogy milyen volt ez a gödöllői
ház, amit azóta is a Körösfői család
lakik? Elek Artúr, a Nyugat 1936-os
3. számában így ír: „Aki valaha gödöllői otthonában, barátai, tanítványai körében látta Körösfői-Kriesch
Aladárt, az egyéniségének a legvonzóbb részét ismerhette meg. A meleg
családi fészek az évek során megtelt
pompás gyermekekkel, akiket apjuk
már kicsiny korukban atlétákká igyekezett edzeni, hogy nem úgy, mint ő,
aki véznatestűnek és bizonytalan
egészségűnek született, az élet fáradalmain játszva tudják túltenni magukat. Idilliumi életet élt a kis család az
erdő-utcai földszintes házban és kertjében. Körösfői Kriesch Aladár ebben
a környezetben teljesen a maga ideáljainak szentelhette kedvét és erejét.”

Tér-Kép címmel gyerekek munkáiból nyílt kiállítás a Művészetek Házában január 29-én. A kiállításon a világ egyik legrangosabb építészeti eseményére,
a 13. alkalommal megrendezett Velencei Nemzetközi Építészeti Biennáléra készített
maketteket láthatják az érdeklődők.
A makettezés, az építészet iránt érdeklődő iskolások számára a Műcsarnok és a KultúrAktív Egyesület hirdetett meg a pályázatot, s a legjobb alkotásokat a rangos velencei rendezvényen is bemutatták. Mivel a tárlatra
az ország számos településéről érkeztek makettek, a kiírók úgy döntöttek,
a kiállítást ez alkalommal nem a fővárosban, hanem Gödöllőn rendezik
meg. Ez tükrözi a Műcsarnoknak azt
a szándékát, hogy rendezvényei jövőben ne Budapest centrikusok legyenek.
A mintegy 170 alkotást az ország
minden területéről érkező gyermekek
készítették, s az egyéni alkotások
mellett óvodás csoportok, és iskolai
közösségek munkáit is láthatják az érdeklődők. A pályamunkák között három gödöllői diák munkái is megta-

lálhatók, Grecmajer Tünde és Ódé
Bianka, a Református Líceum tanulóinak közös alkotása, és Kóti Zsófia,
a Török Ignác Gimnázium diákjának
terve is helyet kapott. A Biennálé Magyar Pavilonjában megrendezett modellkiállítás nagy sikert aratott különösen az építészet új szemléletű megközelítése miatt. Az esemény végén
több diák is elismerő oklevelet vehetett át.
A kiállítást Markó Balázs, építész,
a Velencei Biennálé kurátora nyitotta
meg.
A kiállítás február 19-ig tekinthető
meg.
(b.j.)
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Rövidfilmek a parlagi sas védelméről

Nemzeti madarunk lehetne
Kiemelkedő szerepe van a magyar
természetvédelemnek és társadalomnak a parlagi sas fennmaradásában.
Magyarországon fészkel ugyanis az
Európai Unió parlagisas-állományának mintegy kétharmada, a környező
országokban alig maroknyi példány
maradt.

Sajnálatos módon hazánkban európai
összehasonlításban is különösen magas a védett és fokozottan védett ragadozó madarak szándékos pusztítása. Az elsősorban rókák és varjúfélék
ellen illegálisan és felelőtlenül kirakott mérgezett csalétkek nem válogat-

nak az áldozataik között,
emellett nem ritkák a puskával szándékosan megsebesített felnőtt példányok és az
úgynevezett “fészekbe lövések”, melynek célja egyértelműen a fiókák pusztítása.
A világszerte veszélyeztetett
fajból legkevesebb
65 példányt pusztítottak el hazánkban
2005-2012 között, de egyes
felmérések szerint az ilyen
esetek csak nagyjából 15
százalékára derül fény.
A parlagi sasok védelmét,
elsősorban a mérgezéses és
más hasonló bűncselekmények visszaszorítását tűzte
ki célul a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
(MME) és partnereinek LIFE programja
(LIFE
10NAT/HU/019,
www.imperialeagle.hu) amit az Európai Unió és a Vidékfejlesztési Minisztérium társ finanszíroz.
A 2012-ben induló Life + program

NELLY, Gödöllő első terápiás kutyája
Nelly egy 1,5 éves golden retriever kislány, aki már egészen pici korától készül
erre a hivatásra. Nagyon kedves természetű, bújós kutya, aki könnyen és gyorsan tanul és mindig maximálisan meg
akar felelni az adott feladatnak. Nagyon
szereti az embereket, imádja, ha simogatják, megérintik őt. Könnyen teremt
kapcsolatot bárkivel és mindenkinek
meglágyítja a szívét, aki csak kapcsolatba kerül vele. Hónapokig tartó kiképzés
után rengeteg teszten, állatorvosi vizsgálatokon és komoly vizsgákon ment
keresztül, mire megkapta az engedélyt
arra, hogy terápiás kutyaként dolgozhasson.
Mit is jelent az, hogy terápiás kutya?
A terápiás kutya a segítő kutyák csoportjába tartozik ugyanúgy, mint a vakvezető, vagy a mozgássérült segítő kutya, de míg e két utóbbi a kiképzését követően a látás, vagy mozgássérült gazdájához kerül és őt segíti élete során,
addig a terápiás kutya az őt kiképző gazdája mellett marad, és vele együtt vesz
részt egészséges, vagy fogyatékkel élő
gyermekek, felnőttek, idős emberek fejlesztésében, gyógyításában, életminőségük javításában.
Az állatasszisztált terápiáról
Az állatasszisztált terápia története az
1960-as években kezdődött, amikor Boris M. Levinson pszichológus egy viselkedési zavarokkal küszködő kisfiút kezelt. Hónapokig nem tudta őt szóra bírni, mígnem egyszer kénytelen volt a
rendelésre bevinni a kutyáját. A kutya
hatására a gyermek feloldódott, beszélni
kezdett a kutyához és gazdájához. A következő vizsgálatokra már szándékosan
vitte magával a kutyáját, s ennek köszönhetően a fiú állapota rohamosan javulni kezdett. Levinson ettől kezdve ennek a módszernek szentelte életét és
1964-ben megalkotta az állatok segítségével végzett kezelés, azaz az állatasszisztált terápia fogalmát.
Az állatasszisztált terápia sikerének

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

egyik titka, hogy a négylábú képes ráhangolódni az emberre, átvenni a hangulatát, figyelni rá és segíteni őt. Kimutatható, hogy a kutyával való szeretetteljes kapcsolat gátolja például az idős emberek magány és depresszió okozta testi
és szellemi leépülését is. A kutyás terápiás foglalkozás erősíti a résztvevők társas viselkedésre való törekvését, így lassítja az időskori leépülési folyamatot. A
fejlesztő foglalkozások során sikerrel al-

kalmazhatók a terápiás kutyák értelmileg akadályozott felnőtteknél csakúgy,
mint a súlyos tanulási problémákkal
küzdő, értelmileg, mozgásban, vagy beszédükben akadályozott, halmozottan
fogyatékos, vagy egyéb akadályozottsággal élő (autista, hiperaktív) gyermekeknél.
Az állatasszisztált terápiának több fajtája van
1. A látogató program keretében a kutya
passzív jelenlétének jótékony hatását
használjuk ki. A kutya simogatása, önzetlen szeretete már önmagában pozitív
érzelmeket vált ki, növeli a résztvevő
életminőségét. Nagyon jól alkalmazható ez a terápiás tevékenység pl.: az idős
embereknél, fekvőbetegeknél, mozgássérülteknél, magas vérnyomásúaknál.
2. A konkrét terápia, rehabilitáció és fejlesztés során meghatározott a fejlesztendő terület. Van fejlesztési cél, konkrét
a célcsoport (pl.: pszichiátriai csoport,
mozgáskoordinációs zavarokkal küzdők, értelmileg akadályozottak). A ku-

partnereként a Természetfilm.hu tudományos filmműhely folyamatosan
dokumentálja az eseményeket, internetes videók és televíziós dokumen-

Gödöllői Királyi Kastély

Virágoznak az orchideák
A Királyi Kastély Pálmaházában már tavasz van a télben. Kinyíltak az első orchideák.
A melegházi részen – mintegy ezer négyzetméternyi területen –
közel 20 Celsius fok melegben, 80 százalékos páratartalomban

tumfilmek formájában tájékoztatja a
nagyközönséget.
Az első három rövidfilm már elkészült, magyarul és angol felirattal is
megtekinthetőek a MME YouTube
csatornáján:
youtube.com/user/mmebirdlifehungary
Az első film a programon dolgozó
szakemberek munkáját, és egy, a közelmúltban történt kettős sas-mérgezéses esetet mutat be.
A második és harmadik rész két elárvult fióka, Gizi és Bendegúz szerencsés megmenekülését és az ehhez
kapcsolódó természetvédelmi feladatokat ismerteti.
mme
tya jelenléte a fejlesztő foglalkozásokon
óriási motiváció a gyermekek számára,
nincs az a feladat, amit ne végeznének el
szívesen kedvencük jelenlétében.
3. Az állatasszisztált pedagógiában is
túlnyomórészt motivációs társként van
jelen az állat. Ilyenkor aktívan vesz részt
a kutya pl. óvodai, iskolai foglalkozásokon, ahol egy-egy szituációt prezentálunk vele. Lehetőség nyílik nevelő célzattal, játékos formában megismertetni

a gyerekekkel pl. a felelős állattartás szabályait, fontosságát stb.
A Doktor Mancsok Alapítványról
Az első gödöllői székhelyű, állatasz
szisztált terápiával foglalkozó alapítvány. Nelly is ennek az alapítványnak a
tagja 12 másik terápiás és terápiás tanuló kutyával együtt. Az alapítványhoz
tartozó ebek az ország több településen,
iskolákban, óvodákban, idős otthonokban, rehabilitációs intézetekben végeznek terápiás munkát. Nelly sikeres vizsgáinak köszönhetően mostantól a gödöllői intézményekben is elérhetővé válik a fejlesztő terápiának ez a hazánkban
is egyre inkább elterjedő formája.
A Doktor Mancsok Alapítvány kutyáinak munkáját figyelemmel kísérhetik az
alapítvány
facebook
oldalán
(www.facebook.com/doktormancsok),
illetve hamarosan induló honlapján
(www.doktormancsok.hu).
Kapcsolat:
tervey.viktoria@doktormancsok.hu

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06-20-55-48-450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

kinyílottak az első orchideák virágai. Öt pompázó színvariációban lehet gyönyörködni. Az elkövetkezendő időkben virágba borul majd a Miltonia és a Cymbidium is, melyek sok látogatót vonzanak a hidegebb napokban.

Hóöntözés a tujáknak, citromfüzér a macskáknak

Hasznos praktikák
Használjuk ki a havat, a hóból nagyszerű tujaöntöző víz lesz! És még valami:
télen is sok bosszúságot okoznak a
szomszéd vagy a kóbor macskák. Tartsuk távol őket!
A hóesés mindig felélénkíti a kertek élőlényeit. Aktívabbak a madarak, lelkesebben keresgélnek a fák kérgén már
ezerszer átvizsgált repedésekben, hátha
ott maradt egy rovartojás vagy bábdarab. A hó rendkívül jó nedvességpótló,
és a fagyvédelem szempontjából is igen
hasznos. Akinek örökzöldjei vannak,
nyugodtan kupacolja alájuk a felesleges
havat. Ha olvad, akkor az öntözővízből
kortyolhatnak a tuják, fenyőfélék.
Az erikák, csarabok vagy callunák lassan növő, apró hangafélék, az árvácskák, díszkáposzták, kövirózsák is változatos téli szépségek, és sok varjúháj is
teljes levéldíszben éli túl a telet. Ilyenkor vidáman lapítanak a hó alatt. Aki a
balkonon, kertben hagyott edényei alatt
otthagyta az alátétet, vegye ki vagy csak
fordítsa meg, és úgy állítsa vissza a cserepet. Így a felesleges olvadó hólé kifolyhat, télen ugyanis az edényben maradó pangó víz megfagyhat, tönkreteszi

a cserepet és a növényt. Még számítani
lehet hóesésre, ezért az alacsony téli
dísznövényekre érdemes fenyőgallyat
rakni, ha megáll a hóesés, ezt az ágat a

rárakódó hóval együtt le lehet szedni. A
lassan olvadozó hó alatt a kényesebb
növények elpusztulhatnak. Ha nincs fenyőgally, akkor érdemes seprűvel finoman eltávolítani a havat.
A havas udvaron jól nyomon követhetjük, ki mindenki mászkál a telkünkön.
Télen is sok bosszúságot okoznak a
szomszéd vagy a kóbor macskák. A fagyos havas éjszakákon kalandozó macs-

kák a falak közelébe húzódnak kissé
melegedni. A helyüket meg soká bűzlő
módon meg is jelölik. Ha hetente szappanos, enyhe hipós lével körbecsurgatjuk a házat, előbb-utóbb elmennek, mert
a kényes bunda hamar átveszi ezt a
macskák számára borzasztó illatot. De
utálják a falak mellé rakott narancs- és
citromhéjakat is vagy a képen látható
citromfüzért: a hóban maradt lábnyomok bizonyítják, a szomszéd macskái
jó egy méterrel görbítettek a pisiösvéKapanyel.blog.hu
nyen.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Február 9-én és 10-én:
9-11 óráig:

Maxi: Fiatal, simaszőrű foxi
kan. Gödöllőn találták. Azonosítója nem volt. Mivel,
ápolt kedves kutyus, reméljük eredeti gazdája keresi őt!

Sicu: Gödöllőn talált keverék,
ivartalanított kan shih-tzu keverék kutyus. Cicákat nem szívleli.
Eredeti gazdáját keressük, ennek hiányában örökbefogadóját.

Chicago: Fiatal keverék kan, akit
Gödöllőn találtak. Termete ellenére, egy jámbor bújós kutyus.
Elsősorban kertbe, családkutyának ajánljuk, de bízunk benne,
hogy az eredeti gazdi is felismeri.

Kanári: Kanári-szigeteki dog
kan. Füle vágott, farka hoszszú. Azonosítóval nem rendelkezik. A kutya ápolt, vezényszavakat ismeri, tanított. Eredeti gazdáját keressük!

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Január 8-án találtuk ezt a keverék
kan kutyát, aki gazdiját keresi!
Tel.: 70/2819-555.

Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 20-9913-057.
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Labdarúgás – kötelező győzelmek

Röplabda – Kupadöntő Gödöllőn

Presztízsmeccsel indul a tavasz

Vesztes búcsú a ligától

Győzelemmel folytatta a felkészülési mérkőzéseket a Gödöllői SK csapata. Az első találkozóján a megyei II. osztályú
Aszódot, míg az elmúlt hétvégén a szintén másodosztályú
Isaszeget verte Jenei Sándor
együttese 5–1-re.
A bajnokság menetrendje már véglegesnek tekinthető, ami azt jelenti,
hogy tavaszi első tétmérkőzését már-

cius 3-án játssza majd a GSK, méghozzá a listavezető Veresegyház VSK
otthonában.
Az éppen Veresegyházáról érkező
szakvezető számára minden bizonynyal nagy presztízzsel bír majd ez a
találkozó.
Következő felkészülési mérkőzésén
február 9-én lép Mogyoródon pályára
a Gödöllő, az ellenfél a megyei II.
osztályú Kistarcsa lesz majd.
-tt-

Sakk – Dobogón a GSBE

Könnyed hazai siker
Magabiztos, nagyarányú győzelmet aratott a Gödöllői Sakkbarátok első csapata az Erdőkertes ellen. Egy vesztett parti
mellett két döntetlen és hét gödöllői győzelem született.

Pest megye, Szuper csoport:
GSBE- Erdőkertes: 8–2
Győzött: Bándy A., Reznák A., Nagyajtai G., Sillye K., Ruttkay P., Kozma
G., Fehér M.; Döntetlen: Veréb G.,
Nagy A.; Vesztett: dr. Tallós E.

A GSBE csapata győzelmével feljött
a harmadik helyre, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint az első
helyen álló rivális Vác.

Következik:
Február 17. Pest megye I/A osztály
GSBE II - Zsámbék (5 fős ifjúsági,
barátságos mérkőzés).
-li-

Úszás – Diákolimpia

Premis sikerek az uszodában
Január 26-án, Százhalombattán rendezték meg a Pest megyei úszó diákolimpia döntőit.
A Premontrei gimnázium úszócsapata remekül szerepelt a
rangos eseményen.
A különböző korosztályok (III.-VI.
korcsoport) mindegyikében dobogós
helyezést értek el a premis versenyzők. Kiváló időeredménnyel a budapesti országos döntőbe jutott Nyomárkai Kristóf 100 méteres
hátúszásban. További dobogós eredmények: III. korcsoport: Nyomárkai Levente
3. hely: 100 m hát és 50 m
mell. A IV. korcsoport: Nyomárkai Kristóf 1. hely: 100
m hát, 2. hely: 100 m gyors,
Ferencz Ábel 2. hely: 100 m
mell. Az V-VI. korcsoportban Katona Márk 3. hely:
100 m mell, Kiss Gergely 2.
hely: 100 m hát, Margitházi

Tímea 2. hely: 100 m hát. A 4x50 m
fiú gyorsváltó csapat: 2. hely (Kurinszki Gábor, Kiss Domonkos,
Kiss Gergely, Prehoda Bence).
Ugyanebben a számban a lányok a 3.
helyen (Dékány Kinga, Kinde Vanda, Kiss Dorottya, Margitházi Tímea) végeztek. A versenyzők edzői és
felkészítői: Walter Erika, Gább Dávid, Tenczer Szabolcs, Sárdi Erzsébet, Mácsár Gyula.

A gödöllői hölgyek utolsó fellépésükre készültek hazai környezetben
az idei Közép-európai-liga sorozatban, ennek megfelelően nekiestek a
pozsonyi alakulatnak. Sorra szerezték
a szebbnél szebb pontokat és végül
12-re nyerték az első játékot. A sorsdöntőnek bizonyuló második szettben
aztán összekapta magát a vendég gárda és a végjátékban a szerencsével
sem állt hadilábon, így egalizáltak a
szlovákok. A harmadik felvonásban
még tartották a lépést a mieink ellenfelükkel, de ismét a látogatók örülhettek, ahogyan a 4. játszma is a Doprastav csapatáról szólt, így nem sikerült
győzelemmel búcsúzni a lelkes gödöllői közönségétől Széles Petráéknak.
A TEVA-Gödöllői RC 12 pontjával
jelenleg a 7. helyen áll a kilenc csapatos MEVZA-Ligában 15 mérkőzést követően. AZ utolsó fordulóban
a szlovák Slovan Bratislava vendége
lesz a gödöllői alakulat február 9-én,
ezzel a mérkőzéssel búcsúzik majd a

csapat az idei nemzetközi küzdelemsorozattól.
Közép-európai Liga, 15. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Doprastav Bratislava (szlovák) 1–3 (12, -25, -20, 14)
Magyar bajnokság - UTE lesz az
ellenfél
Február első hétvégéjén véget értek a
hazai bajnokság alapszakaszának
mérkősei is. A Gödöllő nemzetközi
szereplése miatt kiamaradt az alapszakasz küzdelmeiből és erőnyerőként várhatja a folytatást, amelyre
február 14-én kerül majd sor, méghozzá a negyeddöntőkkel. A gödöllőiek ellenfele az alapszakasz 7. helyén véző Újpesti TE együttese lesz
majd, a párharc az egyik fél harmadik
győzelméig tart.
Az NB I első felvonását a Vasas nyerte, megelőzve a Békéscsaba, az Aluprof-Testnevelési Főiskola, a Nyíregyháza, a Miskolc, a BSE és a már
említett UTE csapatát. A másik három negyeddöntőben Vasas – BSE,
Békéscsaba – Miskolc és TF – Nyíregyháza párviadalokat rendeznek.
A Gödöllő – Újpest negyeddöntő első
mérkőzésére február 14-én kerül
majd sor Gödöllőn. A párharc győztese majd a TF – Nyíregyháza tovább-

Vívás - Junior magyar bajnokság

Bronzérmes a GEAC csapata
Február 2-3. között Budapesten, a Gerevich Aladár sportcsarnokban vettek részt a
GEAC vívói a junior kard és tőr
magyar bajnokságon, több kevesebb sikerrel.

-li-

Junior kard fegyvernemben egyéniben 45 induló közül Bancsics Máté a
6., míg Gémesi Huba a 9. helyen zárta az ob-t. Máté sorozatban 5. hétvégéjén versenyez, igen fáradtan állt

ki, így mondhatni, hogy reális a helyezése. Csapatban viszont javítottak
a gödöllői srácok, akik a Vasas és a
BVSC mögött végül a 3. helyen végeztek. Tovább növeli a bronzérem értékét, hogy a Bancsics Máté, Gémesi
Huba, Holló Áron, Matúz Márk négyes még csak kadet korosztályú.
Tőr egyéniben 38 indulóból a 15. helyen végzett a GEAC vívója, a mindössze 15 éves Markolt Dávid.
Február 2-án bambi tőr viadalt is ren-

Atlétika – Hazai és nemzetközi sikerek

GEAC érmek a budapesti versenyen

Év Sportolója díj 2012 – Szavazzanak!

Tóth Kriszta a jelöltek között
Városunk díszpolgárára, a hétszeres Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes asztaliteniszezőre is lehet szavazni a
2012-es Év Sportolója szavazáson, amelyet 10 kategóriában,
8-8 fő jelölttel indítottak közönségszavazatra.

Vereséggel búcsúzott a TEVAGRC csapata a MEVZA-Liga sorozatától, már ami a hazai pályát illeti. Ludvig Zsolt tanítványai jól kezdték a Doprastav
Bratislava elleni meccset, de
végül 3-1-re kikaptak.

Tóth Kriszta a legkarikatívabb
sportolók közé kapott besorolást. A
szavazás roppant egyszerű, csak fel
kell menni az evsportoloja.hu weboldalra és ott leadni a voksot a gödöllői
kitűnőségre, ezzel is segítve azt, hogy
városunk spotolója minél előkelőbb
helyen végezzen. A szavazatokat február 12-ig lehet leadni.
-tl-

Téli Margita gyalogos teljesítménytúra
6/12/20/30/40 kilométer
Az esemény időpontja: 2013. február 9., szombat
Rajt helye: Gödöllő, Erkel Ferenc Általános Iskola, Szabadság tér 18.
Rajt: 07:00-09:00 órakor a 12/20/30/40 km távokon 09:00-10:00 óra a 6 km távon
Nevezési díj: 6 km 400 Ft,12 km 800Ft,20/30/40 km 900 Ft.
Magyar Turista Kártya kedvezmény a 12/20/30/40 km távokon 100Ft .

Margita Terep Maraton és 1/2 Maraton
Táv: 44,4 km, előnevezés: 2013. február 2-ig 2800.-Ft, helyszínen: 3300.-Ft
Táv: 20,9 km, előnevezés: 2013. február 2-ig 2500.-Ft, helyszínen: 3000.-Ft
A túra a Margita Kupa része!
Bővebb információ honlapunkon: www.344-2.hu Főszervező: Kobzi András
Referens telefon: +36-30-609-87-29, e-mail: kobzi.andras@freemail.hu
Dr. Reindl László elnök sk.

Január 31-én, az ausztriai Linzben rendeztek nemzetközi atlétika versenyt, amelyen a GEAC színeiben Kaptúr Éva remekelt. Hét magyar indult a versenyen, a gödöllői atléta hölgy
200 méteren ezüstér-mes lett,
míg a 60 méter B döntőjében a
6. legjobb időt futotta.
Szintén Ausztria volt a helyszíne egy
hasonló nemzetközi versenynek január 29-én Bécsben, ahol a GEAC
atlétái is megmérettették magukat. A
legjobban Budai Alexandra teljesített, aki 60 méteren lett ezüstérmes. A

férfiaknál, szintén 60 méteren Korlik
Ádám 6., míg 400 méteren Kovács
Zoltán a 10. lett.
Január 26-án rendezték a budapesti
SYMA csarnokban a Budapest nyílt
fedett pályás bajnokságot, amelyen
természetesen a Gödöllői EAC atlétái
is szerepeltek, nem is akár hogyan. A
férfiaknál 400 méteres távon Móré
Győző az első, Tölgyesi Botond a 3.,
míg Szalma Szabolcs a 8. lett. A serdülő fiúknál 1000 m távon 2. Skribek
Mátyás, 4. Fekete Ábel, valamint a
7. helyen Pápai Benedek ért célba.
Az 1500 méteres távon legyőzhetet-

jutójával néz szembe az elődöntőben.
A TEVA-GRC – Újpesti TE csatározás meccsidőpontjai: 1. mérkőzés:
február 14., csütörtök 18 óra (Gödöllő); 2. mérkőzés: február 17. (Újpest); 3. mérkőzés: február 19., kedd
19 óra (Gödöllő),; 4. mérkőzés: február 21. (Újpest, ha szükséges); 5.
mérkőzés: február 23., szombat (Gödöllő, ha szükséges)
Magyar Kupa - Gödöllőn lesz a
négyes döntő
Ismét pályázott és ha már így tett,
akkor ismét el is nyerte az idei Magyar Kupa négyes döntőjének rendezési jogát a TEVA-GRC. A klub immáron harmadik alkalommal (2007 és
2009 után) rendezheti meg a hazai
kupasorozat végső szakaszát. A Magyar Kupa férfi és női négyes döntőjére március 1-3. között kerül majd
sor a gödöllői SZIE csarnokban. A női
elődöntőkben a Gödöllő mellett a Vasas csapata kapott kiemelést, így az
már eldőlt, hogy a Békéscsaba, vagy
az Aluprof-TF - UTE párharc győztesével játszik majd a TEVA csapata a
döntőbe jutásért.
A férfi és női elődöntőkre pénteken és
szombaton kerül majd sor. A lebonyolítás annyiban változik majd, hogy az
elődöntők vesztesei autómatikusan
megkapják a találkozót követően a
bronzérmeket, így a vasárnapi napon
már csak a döntőkre kerül majd sor,
valamint a röplabdát népszerűsítő
ülőröplabda bemutató meccsére. -ttdeztek a 2002. és 2003., valamint a
2000. és 2001. között született fiúk és
lányok számára. A mezőnyben 15 fő
indult korcsoportonként és nemenként, a gödöllői tőröző palánták közül
a 2002-'03-as fiúknál az első helyen
Tóth Dániel végzett, 2. lett Vanyó
László, a 3. helyen végzett Sztancsik
András és Hanzl András, míg a 4.
lett Egri Milán. A hölgyeknél a 2.
helyen végzett Bútor Dóra. A gyerek
(2000-'01) kategóriában a fiúknál
Markolt Gergő a második helyen
végzett, míg a hölgyeknél 1. helyen
Zászkaliczky Piroska, a 2. helyen
Erdős Hanna és Hanzl Lilla zártak.
-ll-

lennek bizonyult Pápai Márton, míg
60 méter gáton 2. lett Kriszt Botond.
Magasugrásban Fajoyomi Christopher 6., rúdugrásban Barcsay Zsombor a 10. helyen zárta a versenyt.
A hölgyek hasonlóan szépen szerepeltek. Kaptúr Éva 60 és 200
méteren is első lett, előbbiben Budai
Alexandra a 7., míg utóbbi távon a 6.
legjobb időt futotta. 400 méteren
Kálmán Csenge lett 2., 1000 méter
serdülőben Erőss Katica a 7. helyen
zárt. Az ifiknél 60 méter gáton 4. lett
Ajkler Eszter Sarolta, magasugrásban Kovács Emma a 2., Ajkler Eszter a 8. legjobb eredménnyel zárt.
Súlylökésben leány serdülőben Kovács Emma a dobogó második fokára
állhatott fel (Az első 10. helyen végző
atlétákat tüntettük fel).

Ünnepség a Művészetek Házában

Február 15-én lesz a sportdíjátadó
Febrár 15-én rendezik meg a
2012-es év gödöllői Sportdíjátadó ünnepségét a Művészetek
Házában.
A sportdíjátadón 8 kategóriában díjazzák majd a gödöllői sportélet legjobbjait, továbbá elismerésben részesülnek
azon 16 év alatti sportolók, akik országos bajnokságokon értek el maradandót, valamint a klubjuk által a Jövő Reménységeinek felterjesztett fiatal versenyzők is díjazásban részesülnek.
Az idei évben, 2012-es teljesítményük

után az Év Edzője egyéni és
csapat kategóriában kap kitüntetést.
Az Év felnőtt és utánpótlás
korú sportolója egyéni és
csapat kategóriákban első
három helyezettje, valamint
az Év veterán sportolója kap
elismerést.
A szokásoknak megfelelően
az idén is átadásra kerül
majd a Gödöllő Sportjáért
díj átadása.
-lt-

-lt-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A GÖDÖLLŐI
VÁROSI MÚZEUM
és a
A KIRÁLYI VÁRÓ
Nyitva tartása:
szerda – vasárnap
10 – 16 óra
Városi Múzeum:
Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel: 28-421-997
Királyi Váró:
Gödöllő, Állomás tér 1.
Tel: 28-510-085

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GIM-Házban továbbra is látható KORTÁRS MŰHELYGYAKORLATOK című, 2012-ben megvalósult múzeumpedagógiai program beszámoló
kiállítása.
A kiállítás az NKA Képzőművészeti Kollégiumának támogatásával, a Gödöllői Városi Könyvtárban, a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben és
a Nádor Galériában megvalósult foglalkozásokon készült diákmunkákat mutatja be. A foglalkozások Barabás Márton, Gyulai Líviusz, Horváth
Kinga, Kovács Péter Balázs, Márvány Miklós, Nádas Alexandra képzőművészek alkotásai köré
szerveződtek.
Megtekinthető: 2013. február 23-ig, minden
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon
is.
GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax 28-419-660.
E-mail: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 266/2012. (XII.13.) sz. önkormányzati határozatával elrendelte a Gödöllő,
Deák Ferenc tér 2. III/16. (46 m2, 1 + fél
szoba, összkomfort, bérleti díj: 29.164
Ft/hó), valamint
Szent János u. 24. II/29. (29 m2, 1 szoba,
komfort, bérleti díj: 8.004 Ft/hó) szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás költségelvű lakbér fizetése melletti, határozott, 5
éves időtartamra (mely időtartam az előírt
feltételeknek való megfelelés esetén egyszer újabb 5 évvel meghosszabbítható) történő bérbeadását.
A pályázati eljárás lebonyolítására, valamint
a sikeres pályázóval történő szerződéskötésre a hivatkozott határozat alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.)
sz. önkormányzati rendelet előírásainak
megfelelően kerül sor.
A pályázati eljárás
Pályázatot nyújthat be az a nagykorú magyar állampolgár, aki a meghirdetés időpontjában
– Gödöllő város közigazgatási területén
életvitelszerűen lakik, és nem rendelkezik
bérlői, bérlőtársi joggal költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú
lakásra, vagy

– a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott,
- továbbá megfelel a résztvevők körére és
fizetőképességre (havi nettó jövedelem)
vonatkozó alábbi feltételek valamelyikének:
a Deák Ferenc tér 2. III/16. sz. lakás esetén:
házaspár: kerekítve nettó 186.000 Ft/hó
egy kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő: kerekítve nettó 186.000 Ft/hó
egy kiskorú gyermeket nevelő házaspár: kerekítve nettó 206.000 Ft/hó
két kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő: kerekítve nettó 206.000 Ft/hó,
a Szent János u. 24. II/29. sz. lakás esetén:
egyedülálló: kerekítve nettó 99.000 Ft/hó
házaspár: kerekítve nettó 160.000 Ft/hó
egy kiskorú gyermeket egyedül nevelő
szülő: kerekítve nettó 160.000 Ft/hó.
A pályázati határidő lejártát követően a beérkezett pályázatokat a pályázó életvitelszerű Gödöllőn lakásának időtartama, gödöllői munkaviszony időtartama, a képviselő-testület által a pályázat kiírásakor meghatározott, a résztvevők körére vonatkozó
egyéb feltételek alapján, valamint a pályázók fizetőképességének vizsgálatával a Gazdasági Bizottság értékeli.
Előnyben lehet részesíteni azokat a pályázókat, akik Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen laknak azokkal a
pályázókkal szemben, akik a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatottak. Előnyben lehet részesíteni azokat a
pályázókat, akik igazolt teljesítőképesség
mellett kiskorú gyermek(ek) eltartásáról
gondoskodnak. A lakások bérbeadásáról a

Tájékoztatás a Gödöllői Távhő Kft. szolgáltatásában történő változásokról
1. Megjelent a nemzeti fejlesztési mi- ködő új távhőszolgáltató részére a
niszter 78/2012. (XII. 22.) NFM ren- távhőszolgáltató által 2012. novemdelete egyes energetikai tárgyú ársza- ber 1. napján alkalmazott szolgáltabályozással összefüggő miniszteri tási díjnál 10 százalékkal alacsorendeletek módosításáról, mely értel- nyabb összegű, legmagasabb hatósámében:
gi árnak minősülő szolgáltatási díjat
köteles fizetni.”
„A lakossági felhasználó és a díjfizető A januárban kiállított számla a januári
a távhőszolgáltatásért a távhőszol- alapdíjat és a decemberi hődíjat targáltató vagy az ellátási területen a talmazza, ennek megfelelően 10 szákorábbi távhőszolgáltató helyett mű- zalékkal csökkentett alapdíj, míg a

ÚJ HULLADÉKGYŰJTÉSI REND GÖDÖLLŐN
A Zöld Híd Régió Kft. 2012. december 31-től
a hulladékot az alábbi napokon gyűjti.
HÉTFŐ:
Ádám u., Akácfau., Ambrus Z. köz, Arany J. u.,
Árpád u., Attila u., Bajcsy-Zs. E. u., Balassi B.
u., Bartók B. u., Báthory I. u., Béke u., Bem J.
u., Bercsényi M. u., Berente I. u., Berkenye u.,
Bethlen G. u., Blaháné u., Bocskai István u.,
Bodza köz, Boncsoki dűlőút, Bossányi K. u.,
Brassó u. (Kiss József utcától Arany J. utcáig), Buzogány u., Csalogány u., Cserjés u.,
Csillag u., Csiperke u., Csonkás köz, Deák F.
tér, Diófa u., Dobogó u., Dózsa Gy. út, Egyetem
tér, Erkel F. u., Erzsébet krt., Estike u., Éva u.,
Fecske u., Fillér u., Fiume u., Forint u., Füves
köz, Fűzfa u., Gábor Áron u., Galagonya u., Galamb u., Garó E. u., Gerle u., Gida köz, Grassalkovich A. u., Hajnalka u., Hamvay F. u., Haraszti köz, Haraszti út, Hársfa u., Határjáró u.,
Hegy u., Hegyalja u., Hegyesi Mari u., Hérics
köz, Hold u.,Holló u., Homoki N. I. u., Hunyadi
J. u., Hunyadi u., Ilona u., Jókai M. u., József
A. u., Kafka M. u., Kampis A. tér, Kandó K. u.,
Kápolna köz, Kazinczy F. u., Kazinczy krt.,
Kecskés dűlő, Kelemen L. u., Kenyérgyári út,
Kis komlós u., Kiss J. u., Klébersberg K. u.,
Knézich u. (Mátyás király úttól Öreghegyi útig), Kodály Z. u., Kornya M. u., Kossuth L. u.,
Kotlán S. u., Kökörcsin köz, Kör u., Körösfői
u., Lázár Vilmos u., Liget u., Ligeti Juliska u.,
Lumniczer S. u., Magyar K. köz, Március 15.
u., Margita u., Márki S. u., Mátyás király u.,
Mezsgye u., Mihály D. köz, Mikszáth K. u., Mocorgó u., Móra F. u., Móricz Zs. u., Munkácsy
M. u. (társasházak és családi házak), Nagyboldogasszony tér, Nagysándor köz, Nagyvárad
u. (Testvérvárosok útjától az Arany J. utcáig),
Nap u., Nyárfa u., Nyárkút, út, Odray F. u., Október 6. u., Orday J. u., Ottó u., Öreghegyi u.,
Paál László köz, Palota-kert, Patak tér, Páter
K. u., Perczel Mór u., Peresztke u., Petőfi S.
tér, Petőfi S. u., Radnóti M. u., Rákóczi F. u.,
Rákospatak u., Remsey krt., Rét u., Rigó u.,
Ripka F. u., Rózsa u., Röges u., Sas u., Semmelweis I. u., Sőtér Kálmán u., Sport köz, Surin I. u., Szabadka u., Szabadság út (Erzsébet
parktól Arany J. utcáig), Szabadság tér, Szé-
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chenyi I. u., Szent Imre u., Szent István tér,
Szent János u., Szilágyi E. u., Szilhát u., Szív
u., Szőlő u. (társasházak és családi házak),
Táncsics M. út, Tátra u., Testvérvárosok útja,
Thegze L. u., Toldi M. u., Tompa M. u., Topolya
u., Tölgyfa u., Undi Mariska u., Úrréti u., Vadászház u., Városmajor u., Vincellér u., Virág
u., Vőfély köz, Völgy u., Vörösmarty u., Zengő
u., Zombor u., Zrínyi M. u.
SZERDA:
Ady E. stny.,Agyagos u., Alkony u., Alkotmány
u., Állomás tér, Állomás út, Alma u., Alsótó u.,
Alvég u., Ambrus Z. köz, Antalhegyi lejtő, Antalhegyi út, ÁOI-telep, Árvácska u., Asbóth S.
u., Aulich u., Avar u., Babati u., Babatiút, Bagoly u., Balaton u., Bánki D. u., Barackos u.,
Bástya u., Batsányi u., Batthyány L. út, Béri B.
Á. u., Besnyő u., Bessenyei Gy. U., Bihari J. u.,
Birs u., Boglárka u., Borbolya u., Boróka u.,
Borostyán u., Brassó u.(Arany J. utcától a Kölcsey utcáig), Búzavirág u., Címer u., Csanak
u., Csemetekert u., Csillagkürt u., Csipke u.,
Csokonai V. M. u., DalmadyGy. u., Damjanich
u., Dankó P. u., Dárda u., Deák F. tér, Dembinszky J. u., Déryné u., Dessewffy A. u., Dobó
K. u., Domboldali u., Duna u., Egyetem tér,
Eperjes u., Erdélyi F. u., Erdész köz, Erdőszél
u., Érsek u., Erzsébet krt., Észak u., Esze T. u.,
Fácán sor, Faiskola tér, Faiskola u., Felsőtó u.,
Fenyves köz, Fenyvesi főút, Fenyvesi nagyút,
Fürdő u., Gábor Áron u., Ganz Á. U., Gárdonyi
G. u., Gébics u., Gépgyári ltp., Gesztenye u.,
Gomba u., Gróf Teleki P. tér, Gyertyán u.,
Gyöngyvirág u., Hajnal u., Hajnóczi J. u., Hajó
u., Harmat u., Havas u., Hegedűs Gy. u., Hétház u., Honvéd u., Horgásztó u., Hóvirág u.,
Hős u., Hun u., Ibolya u., Ifjúság u., Illés köz,
Ipolyság u., Isaszegi út, Iskola köz, Iskola u.,
Ivánka u., Jászóvár u., Jázmin u., Juhar u.,
Kampis A. tér, Kankalin u., Kapucinusok tere,
Kard u., Kassa u., Katona J. u., Kazinczy krt.,
Kerengő u., Kereszt u., Kert u., Kertész köz,
Kétházu.,Kikerics u., Kilátó u., Kinizsi P. u., Király u., Kisfaludy u., Kiss Ernő u., Klapka Gy.
út, Klapka köz, Knézich u. (Mátyás király úttól
Présház utcáig), Kokárda u., Komáromi u., Ko-

Gazdasági Bizottság javaslata alapján a
képviselő-testület hoz döntést. Amennyiben
több érvényes pályázat érkezik be, a képviselő-testület sorsolás tartását rendelheti el.
A pályázatok benyújtásának módja: formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges
dokumentumok csatolásával.
- Személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása.
- Életvitelszerű Gödöllőn lakás igazolása lakcímkártya bemutatásával, lakásbérleti szerződés csatolásával stb. (gödöllői lakos pályázó esetén).
- A munkaviszony kezdő időpontjának és határozatlan időtartamának igazolása munkáltató vagy könyvelő által kiadott igazolás
alapján (Gödöllőn dolgozó pályázó esetén).
- A jövedelem igazolása munkáltató vagy
könyvelő által kiadott jövedelemigazolás
alapján, mely igazolás a pályázó legalább elmúlt 6 havi jövedelmét tartalmazza.
- Saját háztartásban eltartott kiskorú gyermek esetén a családtámogatási ellátás (pl.
családi pótlék stb.) folyósításának igazolása.
A pályázatok benyújtásának helye: Gödöllő
Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda, III. emelet 303.
sz. helyiség (ügyfélfogadási idő: hétfő 8.0018.00, szerda 8.00-16.30).
A pályázatok benyújtásának határideje:
2013. február 13.
A bérleti jogviszonyt is ismertető részletes
tájékoztató és a formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási időben a III. emelet
303. sz. helyiségben, illetve érdeklődni lehet
a 06-28-529-171-es telefonszámon.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
hődíj a 2012. évi díjjal kerül számlázásra. A februárban kiállított számlák
már a 10 százalékkal csökkentett alap
és hődíjjal kerülnek számlázásra.
A díjtételek változása csak a lakossági felhasználókat érinti.
2. Megváltozik az ügyfélszolgálat
hétfői nyitva tartása:
hétfőn 7,30-19,30-ig fogadjuk ügyfeleinket, a pénztári befizetés 17,30ig áll rendelkezésre.

rona tér,Korona u., Kökény u., Kölcsey F. u.,
Kör u., Kőrösi Cs. S. u., Köztársaság út, Légszesz u., Leleszu., Levendula u., Liszt F. u.,
Lomb u., Lovarda u., Lovas u., Madách I. u.,
Magtár köz, Magyar K. köz, Magyar u., Major
u., Malomtó u., Mályva u., Mandula u., Mária
u., Martinovics u., Méhész köz, Méhészet ltp.,
Mihály D. köz, Mikes K. u., Mohács u., Mókus
u., Munkácsy M. u. (társasházak), Nádas u.,
Nádor köz, Nagy L. u., Nagyboldogasszony tér,
Nagy Sándor köz, Nagyvárad u.(Arany J. utcától a Kölcsey F. utcáig), Nagyváthy J. u.,
Napsugár u., Nefelejcs u., Németh L. u., Nyár
u., Orgona köz, Országalma u., Ottlik G. u.,
Őrház u., Örökzöld u., Ősz u., Őz u., Paál László
köz, Pacsirta u., Palást u., Palota-kert, Panoráma u., Patak tér, Páter K. u., Peres u., Petőfi
S. tér, Petőfi S. u., Pipacs u., Pitypang u., Podmaniczky u., Premontrei u., Présház u., Puskás T. u., Rekettye u.,Remény u., Remsey krt.,
Repülőtéri út, Rómer F. u., Rónay Gy. u., Rozsnyó u., Sajó u., Selyemfenyő u., Sík S. u., Simon I. u., Sió u., Szabadság út (Arany J. utcától Máriabesnyő végéig), Szabadság tér, Szabó
P. u., Szántó K. J. köz, Szarvas u., Százszorszép u., Szedres u., Székely B. u., Székely köz,
Szent Gellért u., Szent István tér, Szent János
u., Szent-Györgyi A. u., Szivárvány u., Szkíta
krt., Szőlő u. (társasházak) Sztelek D. u., Tábornok u., Tájkép u., Tamás atya u., Tanító
köz, Tavasz u., Tavaszmező u., Tél u., Telep u.,
Tessedik S. u., Thököly I. u., Tisza u., Toboz u.,
Török I. u., Túrócu., Turul u., Vadász u., Vak
Bottyán u., Váradhegyfok u., Vásár u., Vasvári
P. u., Veres P. u., Villanytelep u., Viola u., Virág
köz, Zápor u., Zarándok u., Zászló u., Zúzmara
u., Zsálya u.,
PÉNTEK (CSAK TÁRSASHÁZAK):
Ambrus Z. köz, Bláthi O. u., Csonka J. u., Deák
F. tér, Egyetem tér, Erzsébet krt., Gábor Áron
u., Kampis A. tér, Kazinczy krt., Kör u., Kühne
E. u., Magyar K. köz, Mihály D. köz, Munkácsy
u., Nagyboldogasszony tér, Nagysándor köz,
Paál L. köz, Palota-kert, Patak tér, Páter K. u.,
Pattantyús Á. u., Petőfi tér, Remsey krt., Szabadság tér, Szent István tér, Szent János u.,
Szőlő u.

Február 4-10-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Február 11-17-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.

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.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.
BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS – Deák téri garázsok
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsait.
A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2013. december 31. napjáig
szóló. A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es telefonszámon.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot,
hogy a Gödöllői
Szent István Egyetem
Szabályozási
Tervének – a Premontrei Rendház és
Gimnázium területére vonatkozó – módosítása kapcsán az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII tv. (továbbiakban
Étv.)
szerinti közigazgatási véleményezési eljárás befejeződött. A tervezet a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási szervek véleményének figyelembe vételével került véglegesítésre.
Az elfogadás előtt álló tervet az Étv. 9.§ (6) bekezdésének megfelelően, a
(3)-(4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és
azok indoklásával együtt, 2013. február 4-től március 4-ig közzétesszük,
hogy a lakosság azzal kapcsolatban észrevételt tehessen. A terv megtekinthető:
– a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján,
– a Főépítészi Irodán (hétfőnként 8-18 óráig, egyéb munkanapokon 8-12
óráig) vagy
– a www.godollo.hu honlapon az önkormányzati hirdetmények/tervek, koncepciók menüpont alatt.
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Gödöllő Városi Piac
emeleti étterem
2013-as évben is szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!
Négy féle menü továbbra is!
720 Ft / adag leves + főétel
Kapható naponta: mangalicából készült ételek
Mangalica kocsonya 500 Ft / 7 dl
(Csoportokat-rendezvényeket továbbra is vállalunk 50 főig.)
Nyitva:

hétfőtől-péntekig: 7-18
szombat: 7-16
vasárnap: 9-16
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2013.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Február 5-től módosul a nyitva
tartás: kedden: 11-18 óráig

+ AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren
eladó 2 szobás felújítandó lakás Iár: 6.8
M Ft 20-8042102

+ Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik KOVÁCS LÁSZLÓT – (46 év) drága
elhunytunkat – utolsó útjára elkísérték,
kegyeletüket lerótták. Édesanyja és hozzátartozói.

H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

+ AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3
szoba+nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel, kertvárosban eladó. 20-772-2429

20/525-53-66

+ JÓ VÉTEL Gödöllőn egyszintes
3szoba+nappalis, garázsos, újszerű
családi ház 600nm-es telekkel 26,9M-ós
irányáron eladó 20-772-2429

KÖZLEMÉNY

70/381-76-94

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

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

INGATLAN

N yitva : K : 11 – 1 8 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !

+ KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2szoba+nappalis újépítésű ikerház
350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFtért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

+ Palotakerten 44nm-es lakás eladó,
egyedi fűtésmérés-szabályzás Iár:6,5MFt
20-772-2429

+ Eladó 3szoba+nappalis 2003-ban épült
jó állapotú családi ház Gödöllőn
Iár:16.9MFt 20-8042102
+ SÜGŐSEN KERESEK kertvárosban 100180m2 családi házat vagy eladó telket.
20-944-7025

+ Vállalkozás üzlethelyiséggel együtt a
belvárosban eladó, bejáratott piaccal, referenciákkal. 06-20-9194-870

+ Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali+két+fél szobás újszerű lakás
zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20-539-1988

+ Rendkívül kedvező áron, Gödöllő
belvárosában eladó a Spar mellett, liftes,
téglaépítésű házban egy 53 nm-es, nappali+2 db fél szobás lakás. Alacsony rezsi,
színvonalas belső kialakítás. Referencia
szám: 3656 I.ár: 14,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.
Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+ JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, újszerű alacsony rezsi, 2.emelet klímás,
cirkós 2 szoba nappalis lakás eladó! Iár:
14.9Mft 20-539-1988

+ 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, 20-4206243 (egész nap).
+ Tulajdonostól Táncsics Mihály utcában,
100 nm-es nappali+3 szobás családi ház,
örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garázszsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, a Remsey krt.-on, egy
kétszintes,
egyedi
fűtéses,
nappali+amerikai
konyhás,
beépített,
gépesített
konyhabútorral+2
szoba,
fürdőszobás társasházi lakás. A nappaliból terasz, kizárólagos használatú
kertrész. Referencia szám: 3681. I.ár: 23
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+ Eladó Gödöllőn, a Blaháné úton, a Napsugár étteremhez közel egy 1000 nm-es
építési telek. I.ár: 12,5 m Ft. 20-9194-870

Szada, Dózsa György út

2013. február 6–12.
Termékeink bomba áron!

259 Ft

549 Ft/kg

825 Ft/kg

499 Ft/kg

249 Ft

75 Ft

149 Ft

Papír zsebkendô
100 db

39 Ft

0,75 Ft/db

Kristálycukor
Cristal
1 kg

Friss sertés bôrös
egész comb csontos,
formázott, láb nélkül

Friss csirke
faros comb

Friss
pulykanyak

Lactel
UHT tej 1,5%
1l

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Cukrászdánk ajánlata

119 Ft/db

Pékségünk ajánlata

99 Ft

199 Ft
Rizs
"B" minôségû
1 kg

Lindenhof
dobozos
sör
0,5 l
198 Ft/l

Arany kancsó
Pannon-Aqua ásványvíz fehér, vörösbor
dús, mentes
száraz, félédes
1,5 l
0,75 l + 20 Ft üveg
26 Ft/l

332 Ft/l

Helyben füstölt termék!

135 Ft/db
289 Ft

899 Ft/kg

279 Ft/db

Francia krémes

45 Ft/tasak

99 Ft/db

Garafarm színes tasakos
zöldség, virág, fûszernövény vetômagok

Krémes

Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás: H–P: 7–20,
Sz: 7–18, V: 8–18 óráig

Fehér kenyér 2 kg
144,50 Ft/kg

Füstölt, fôtt
császárszalonna

Kígyóuborka
Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

+ Eladó az Egyetem téren, Gödöllőn, egy
téglaépítésű, magasföldszinti, 2 szobás
öröklakás. Nyílászárók cserélve. I.ár: 9,9
m Ft. Referencia szám: 3683 Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn, Erzsébet park közelében 100
nm-es, szépségszalonként berendezett
üzletház eladó. Az üzlethelyiség más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt.
Érd.: 06-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, az Aulich utcában, egy
700 nm-es telken álló parasztház. I.ár: 10
m Ft. Referencia szám: 3677 Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Palotakerten másfél szobás, igényesen
felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár: 8,2
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó a Százszorszép utcában Gödöllőn,
egy 600 nm-es építési telek, 7,5 m Ft-os
irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ SÜRGŐSEN, kedvező áron eladó egy
1+2 félszobás, felújított, gázkonvektoros
lakás, központhoz közel. Csendes
környék, alacsony rezsi. Tel: 30/280-5178

A minôség garanciája

Ár!

+ Eladó Gödöllő belvárosában, 73 nm
alapterületű fodrász-kozmetika szalon, teljes berendezéssel, szolárium, masszázsfotel, 2 személyes infraszauna. Referencia
szám: 3680 I.ár: 27 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Tulajdonostól eladó 69m2,-es felújított,
konvektoros, 4, emeleti lakás a Szőlő
utcában. Ár: 12,9 M Ft. Mobil: 30-224-7563, http://lakas.crea.hu

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

Ár!

+ Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély
közelében egy nappali+3 szobás, két
fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes
családi ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is.
Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, az Ibolya utcában, nappali+3 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás
családi ház, szuterénnal és garázzsal, teljes közművel, 650 nm-es telekkel. Referencia szám: 3678 I.ár: 23 mFt. Érd.:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20) 804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás,
felújított, gázkazánfűtéses lakás eladó.
Iár: 11MFt 20-772-2429

február 6.

Jégsaláta
Ételbárjainkban mindhárom
SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)
elfogadjuk!

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászdánkban szeretettel várjuk kedves vevôinket!

+ Aszódon, Fesztiváltéren, 90 nm-es, 3
szobás, 2 fürdőszobás, kertkapcsolatos
Új Sorház eladó! Választható burkolatok,
szaniterek. Zöldövezet, saját telekrész.
Iár: 18M Ft! 06-70-466-9889
+ Kartalon eladó 2000-ben épült
130nm-es ház: amerikai-konyhás nappali+ 3szoba. Kovácsoltvas kerítés,
gázcirkós. Konyhabútor, tűzhely, mikró,
mosogatógép, függönyök ajándék. Ha
kéri, bútort is hagyok ott. Ár:18,8MFt.
06-20-434-4034
+ Gödöllőn, a Palotakerten eladó egy 44
nm-es (másfélszobás), felújított lakás. Iár:
8,5 MFt. Nagyobb lakáscsere is érdekel a
Kossuth utca környékén. Tel: 20-968-0336
+ Eladó Gödöllőn, Egyetem téren 4 lakásos társasházban 81nm-es, 3szobás,
erkélyes lakás különálló garázzsal együtt.
A lakás 2005-ben teljes körűen fel lett újítva villany- és vízvezeték cserével, riasztóval, igényes burkolatokkal, beépített konyhabútorral. Iár:17,9 MFt. 30/399-5626

2013.
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trafoclub.hu
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Gödöllői Szolgálat

Február 08.péntek 21h Supernem + Ivan & the Parazo + NuGeneration Party (jegy a Kódexben!)
09.szombat 22h Modern Tánczenék a lemezjátszóknál Andrew G, sztárvendég: Children of
Distance; Warm up: Dj TomHouse 12-13.kedd-szerda 20h Bajnokok Ligája kivetítőn és plazma TVken. 15.péntek 21h Anna & the Barbies + Salchi Papas koncert majd Andrew G pörgeti a lemezeket
hajnalig! 16.szombat 21h The Naked Tuckers rockabilly koncert 16.szombat 23h Egy igazi Retro Party
- Dj Téglával... (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig 495Ft, 24h-ig 995Ft, 02h-ig 1295Ft!) 19-20.kedd-szerda
20h Bajnokok Ligája kivetítőn és plazma TV-ken. 22.péntek 20h To Hive 04! Kiállítás, koncert majd Dj-k

+ Gödöllőn a Szőlő utcában teljesen felújított III. emeleti 69 nm-es lakás eladó. Iár:
14,5 MFt. Tel: 06-30-521-3732
+ Eladó Gödöllőn a Százszorszép
utcában két utcafronttal rendelkező
2426 nm területen lévő alápincézett,
garázzsal ellátott családi ház. Ára: 30M
Ft. Érd: 06-30-5828-616
+ Elcserélem Jászapátiban lévő (téli-nyári
termálfürdőhöz közeli) 40nm +tetőteres,
16 éves, tégla, gázfűtéses, teraszos,
mestergerendás nyaralómat gödöllői
lakásra vagy üzletre. Tel: 06-20-368-6679
+ Zsámboki 2,5 szobás, felújított,
összkomfortos családi ház eladó, vagy
kisebb gödöllői lakásra cserélendő. Irár: 8
MFt. Tel: 06-70-389-8930
+ 30 nm-es, egyedi fűtésű lakás a
városközpontban eladó. Tel: 20-280-0614

ALBÉRLET KIADÓ
+ Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott,
fa tüzelésű lakás alacsony rezsivel, 1
személy részére kiadó! 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-609-8707
+ Szent János utcában bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 06-28-411-259
+ Diákoknak, fiatal munkavállalóknak!
Gödöllő
kertvárosban,
egyetemtől,
vasútállomástól gyalog 5 percre, 3 szoba
6-7 főnek 20eFt/főtől kiadó. 30-4216644
+ Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80
nm-es, bútorozott lakás nemdohányzóknak kiadó havi 70.000,-Ft + rezsiért. Tel:
06-30-287-8662

+ Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100
nm-es, szépségszalonként berendezett
üzletház. Az üzlethelyiség más tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 0620-417-7687

+ GENERALI-PROVIDENCIA ZRT gödöllői
fiókja felvételt hirdet tanácsadói pozícióba. Ingyenes átképzés. Diploma előny!
Fényképes önéletrajzát küldje az alábbi
mail címre: enikokassaytoth@gmail.com

+ Gödöllőn, mélygarázsban 1 db
parkolóhely kiadó (2100 Gödöllő, Petőfi
tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838
+ Zsámbokon vas-műszaki üzlet - céggel,
áruval - haláleset miatt eladó, bérbeadó.
Tel: 06-70/333-0636

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI
ÉS INGATLAN IRODA KÍNÁLATÁBÓL:
*A Királytelepen nappali+3 szobás, 115 nmes családi ház 574 nm-es gondozott telken
felújított burkolatokkal, beépített bútorokkal
sürgősen eladó. Iá.: 26,5 mFt.
*A blahai domboldalon 3+3 félszobás, 90 nm-es,
napkollektoros, 3 erkélyes, 2 szintes családi ház új
nyílászárókkal, hőszigeteléssel eladó. Iá.: 35 mFt.
*A Királytelepen nappali+4 szobás, 160 nmes családi ház 1139 nm-es gondozott telken
(két fürdő, pince, nagy terasz) eladó. Üzlet
is kialakítható! Iá.: 34,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben 900 nm-es telken nappali+ 4 szobás, 174 nm-es, felújítás alatt álló
családi ház eladó vagy kis (egyszobás) pesti
lakásokra cserélhető. Iá.: 25 mFt.

+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő, Remsey
krt. 20.sz. alatt (Posta mögött) 2013. 04.
01-től. 57 nm, raktárhelyiséggel (8,3nm),
teakonyhával, klímával. Érd: 30-9515-654
+ 18 nm-es utcafronti iroda tulajdonostól
eladó (ill. kiadó 60.000,-Ft/hó) Gödöllőn
a Szent János utca 1-ben 6,9M Ft-ért. Érd:
06-20-34-34-992
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 23
nm-es üzlethelyiség kiadó! Tel: 06-30272-8158

ÁLLÁS
+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
+ FODRÁSSZÉK, MŰKÖRMÖS ASZTAL és
masszőr ágy kiadó szépségszalonban.
Tel: 06-70-7753-255
+ Kistarcsa Városi Óvoda ÓVÓNŐT
KERES. Érd: Ratimovszky Tiborné 0628-470-745

+ Kiadó Gödöllő kertvárosi részén egy 50
nm-es, kertes családi ház: bútorozatlan,
összkomfortos, felújított. Hűtő, sütő,
mosogató van. Tel: 06-70-321-1163
+ Családi házban 1 szobás, különálló
lakrész kiadó 1-2 személy részére. Tel: 0670-426-1201

+
VILLAMOSSÁGI
SZERELŐ
Gödöllői,
állattartó technológiák
gépészeti és villamossági
szerelésével
foglalkozó cég keres
munkatársakat külföldi
és hazai projektek
vezetésére. A munka
rendszeres (1-3 hetes)
távollétekkel
jár.
Feltételek: villamosságiautomatizálási
ismeretek, kommunikációképes angol nyelvtudás,
jogosítvány.
Gépészeti
ismeretek
előny. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával
várjuk
a
c a l i p e r @ c a l i p e r. h u
címre. Bővebb információ a +36(28)510-985ös telefonszámon.
+ Gyakorlatias, megbízható diplomás nő
részmunkaidős munkát
vállal, vállalkozásokba,
projektekbe besegít. Tel:
06-30-935-7794

+ Gödöllőn a János utcában, 1,5 szobás
lakás kiadó. 45.000,- + rezsi, 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-487-2525
+ Gödöllőn 2 szobás, konvektoros lakás
kiadó. Érd: 06-70-372-4475
+ Kiadó 1,5 szobás, konvektoros, vízórás
lakás hosszútávra gyermektelen pár
részére, Gödöllő, Szt. János utcában márciustól. Tel: 20-289-4854, 20-362-5540

Opel Meriva akár

 Ft-ért

+ 30 nm-es, bútorozott, egyedi fűtésű
lakás a városközpontban kiadó vagy
eladó. 2 havi kaució szükséges. Ár:
42.000,-Ft + rezsi. Tel: 06-20-280-0614

Opel Corsa akár
*

 Ft-ért

*

Opel Astra akár

 Ft-ért

*

+ Gödöllő belvárosában 1 szoba összkomfortos, teljesen berendezett lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 20-510-9382

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ 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.
+ KIADÓ Gödöllőn, forgalmas helyen,
ingyenes parkolási lehetőséggel 100 nmes üzlethelyiség! Érd.: 06-20-91-94-870
+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57
nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár
orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.:
28/411-086; 20/919-4870

Új

OPEL MODELLEK

(5Ħ6.(='e6$=23(/*$Ç/1Ç/
Utolérhetetlen ajánlatok az év elejére.
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+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+ Gödöllőn és körzetében dajka-ápolói,
takarító, házvezetői állást vállalok, friss
nyugdíjas, fiatalos, ambiciózus vagyok.
Külföld is érdekel. Tel: 06-30-307-7314

SZOLGÁLTATÁS
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől?
Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét
szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30851-8763
+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, Email:info@ili.hu
+ 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
+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

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

+ Egyedi gépi hímzés, hímzett ajándéktárgyak készítése. Damaszt ágynemű, asztalnemű egyedi méretekben. Gödöllő, Szent
Imre u. 18. Nyitva: H-P 8-16. 30-256-8849
www.gentextil.hu, www.stafirung.hu

+ AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/522-1258

+ LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcsere és javítás, burkolás. 70/201-1292

+
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+ TAKARÍTÁS! Lépcsőházak, lakások,
családi házak, intézmények és irodák
takarítását, ablaktisztítását vállalom!
Számlát tudok adni. Tel: 06-30-8590-626,
e-mail: vargatakaritas@citromail.hu
+ Lakásfelújítás, kőműves-, burkoló-,
festő-, gipszkartonos-, tetőmunkák, vízfűtésszerelés. Ingyenes, helyszíni felmérés, árajánlat készítés! Tel: 70-466-9889
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN belül!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+ SZEMÉLYI EDZŐ! Egyéni és páros
edzések levezetése 32 év testépítői múlttal, képesítéssel. Test és alakformálás,
testsúlycsökkentés, izomtömeg növelés.
Tel: 06-30-619-3991 HS - KOKO TEAM
+ FÉLÁRON VARRÁST VÁLLALOK rövid
határidőn belül: nadrág felhajtás,
cipzár csere (dzsekibe is), kisebb
javítások, beszegések, stb. Tel: 06-209150-341, 28/417-125
+ BÚTORLAPSZABÁSZAT, BÚTORSZERELVÉNY BOLT Egyedi bútorkészítés, javítás,
felújítás. Felméréstől a kivitelezésig.
Gödöllő, Szent Imre u. 18. Nyitva: H-P 8-16.
30-535-4203 www.mobelz.hu

+
SZOBAFESTÉS,
lakásfelújítás,
(kisebb átalakítások) garanciával
Gödöllőn és környékén, tavalyi áron.
Ingyenes árajánlat. 30/270-7200
+ FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft.
Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés, gipszkartonozás,
hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ ÜZLETBERENDEZÉSEK, polcrendszerek, raktári állványrendszerek adásvétele, átalakítása, felújítása! „Spájztól
a szupermarketig!” Hívjon bizalommal!
Tel: 06-70-626-5030
+ KERTEK, TELKEK egész éves karbantartását vállalom! Metszés, permetezés, fűnyírás, sövénynyírás, növénytelepítés, telektisztítás, bozótirtás,
fűkaszálás. Tel: 70/334-6075
+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+ „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami
elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI MUN-KÁK. 20/2038718 dr.asztalos.javitas@gmail.com

OKTATÁS
+ ANGOL beszédkészség fejlesztő tanfolyam középfokon: hétfő vagy/és szerda:
18.30-20.00. TELC nyelvvizsgára, középés emelt szintű érettségire felkészítő:
egyéni órák egyeztetett időpontban. 3.
osztálytól felsőfokig. Angol kezdő nyelvtanfolyam kicsiknek. www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, Mobil:30-224-75-63.
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+ Nem úgy sikerült a matematika, fizika,
kémia jegyed félévkor, ahogy szeretted
volna? Hívd Karcsi bácsit! 30-908-4130

+ Eladó: 2személyes-ágyneműtartós (J)
jó állapotú, modern sarokheverő
(iá:29e.), gyerek szivacs-fotelágy 3dbúj (5e./db), kondipad: has-hát, karvállerősítő, újszerű (8e./db). G.Erkel.4.
06-30-418-7206, 06-70-619-9079

+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ FRANCIA nyelvtanárként 12 éves gyakorlattal vállalok nyelvvizsgára, érettségire
való felkészítést, nyelvoktatást kezdőtől a
felsőfokig. Tel: 0630-638-4947

+
MATEMATIKA
korrepetálást,
középiskolásoknak érettségire, általános
iskolásoknak középiskolára felkészítést
vállalok. Nagy tapasztalattal rendelkező
középiskolai tanár. Tel: 06-30-620-1230
+ ANGOLTANÁR középfokú nyelvvizsgára
felkészítést vállal. Tel: 20-539-2030
+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten minden korosztálynak.
ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire
felkészítés. Egész nap. Érd: 30/6110036 KOLLARICS KATALIN
+ Gyermekeket nagyon szerető alsós,
FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS korrepetálást
vállal. Tel: 06-30-83-51-951
+ ANGOL és NÉMET nyelvoktatás,
nyelvvizsgára,
érettségire
való
felkészítés sok éves tapasztalattal. Tel:
06-30-248-0661

ADÁS~VÉTEL

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728
+ Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem kifogástalan állapotú, négy
éves Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat, más hasonló kategóriájú, legfeljebb egy éves használt személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.

UTAZÁS, ÜDÜLÉS
+ UTAZZ VELÜNK! A megszokott magas
színvonalú utazást szervezzük! Ápr. 1821 SALSBURG és környéke (4 nap).
Aug. 17-25 ERDÉLY, minden, amit látni
érdemes (9 nap). Előleg befizetése és
felvilágosítás: március 22. Érd: Tóthné
Anci 28/415-685, 30/268-5596.
+ BALATONSZÁRSZÓN 5 férőhelyes
nyaraló kiadó! Családbarát árak! Tel:
06-70-334-6075

EGYÉB
+ DEVIZAHITELESEK! VAN LEHETŐSÉG,
MEGOLDÁS AZ ÖN PROBLÉMÁJÁRA.
HÍVJON BIZALOMMAL! 70-445-3595
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! „Méz 2012” 1800,-Ft +üveg,
720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:
28/417-913

+ Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a
Garda-tó mellől eladó. 1liter 2eFt. Érd.:
0630 8518 763
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ ÜZLETBERENDEZÉSEK, polcrendszerek, raktári állványrendszerek adásvétele, átalakítása, felújítása! „Spájztól
a szupermarketig!” Hívjon bizalommal!
Tel: 06-70-626-5030
+ AKÁC kalodás TÜZIFA, garantált mennyiség, erdei köbméter, 26.500,Ft/kaloda, konyhakészen. Ne higgyen a
mázsában, a kaloda garantált mennyiség! 20/237-6099
+ ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új
vásárlóinkat csányi almáinkkal (télálló).
Fajták: Idared, Jonatán-starking keverék (KR:11), zöldalma. 50-180,-Ft/kg.
Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: 28/411298, 06-20-435-9650
+ TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ.
AKÁC hasítva: 2.200,-Ft/q, kuglizva
2.000,-Ft/q. TÖLGY hasítva: 2.100,Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. Digitálisan
mérlegelve. 06-20-911-2598, 06-20522-9185.
+ Eladó 4.0-megás Canon tip.digitális
fényképezőgép (12e.). Új Funai-videómagnó műsoros kazettákkal (10e.).
Vivimax-tip. új kézi masszázsgép (5e.).
„Villám angol” nyelvkazetta-sorozat 120-ig 8db kézikönyvvel (5e.). S-méretű
világos bőrkosztüm (15e.) Beck-tip.
késkészlet bárddal, grillollóval (10e.).
és új barna diplomatatáska (5e.). Tel:
06-20-358-5309

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce
krém-, selyemfű-, lépesméz, virágpor,
propolisz kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
+ Társ
és
20/9455-583.

partnerközvetítés.Tel.:

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2013. FEBRUÁR 13.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Hámos Gergely, Kazinczy krt. 8.,
Pap Balázs, Hegy u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Fodor Nadja, Kossuth Lajos u.
14/7., Dóczy János, Boróka u. 5.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Gáspár Ágnes, Palotakert 6.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Horváth Miklósné, Lomb
u. 28., Szabó Lajos, Tátra u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hoffmann Henrietta, Mályva u. 1., Halász
Györgyné, Jókai M. u. 6.

RECEPT – Túrófánk
Hozzávalók: 25 dkg túró, 25 dkg liszt, 1
kispohár tejföl, 3 tojás, 1 ek. porcukor,
1 cs. vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja, 1 mk. szódabikarbóna, csipet só, a
sütéshez olaj.
Elkészítés: A túrót villával kicsit áttörjük, hozzáadjuk a tejfölt, a kétféle cukrot, a citrom reszelt héját, csipet sót, majd a szódabikarbónával elkevert lisztet. A
tojásokat habosra verjük, majd a túrós masszához öntjük és jól összekeverjük. Körülbelül fél órát pihentetjük, majd bő, forró olajba vizes kanállal diónyi gombócokat szaggatunk. (4-5 darabnál többet ne süssünk egyszerre, mert sülés közben a
fánkok megdagadnak!) Még melegen porcukorral meghintjük és savanykás lekvárral kínáljuk.

Úticél ajánló

Skócia, ahol a férfiak
is szoknyát hordanak
A Nagy-Britannia északi részén elterülő világ
igazán különleges, személyes tapasztalat nélkül
nehezen elképzelhető az a miliő, ami ott vár a
turistákra.
Nem csupán a természeti szépségeket kell megemlítenünk, hanem a skótok kicsit hideg, de
mégis meleg vendégszeretetét. Ezt igazából a
csodás fővárosban kevésbé, mint inkább a vidéket járva érezhetjük meg.
A Forth folyó torkolatánál elterülő skót főváros
jelképe és legnevezetesebb látnivalója az 1500
éve lakott erőd.
Az évi több mint egymillió turista mellett itt
szorgoskodik a hadsereg egy része is, vagyis a
mai napig betölti régi funkcióját Edindurgh
vára.
A világörökség részét képező Óvárost és az Újvárost egy hosszú híd köti össze, amely alatt
egy vasúti pályaudvar található. A hídról leérkezve szintén fontos látnivaló a mesés Balmoral szálló, ahol híres filmcsillagok előszeretettel töltik az éjszakáikat.
A szálló további érdekessége a tornyán „ketyegő” óra, mely szándékosan siet öt percet, hogy
a vonathoz igyekvő utazó biztosan ott legyen az
indulás időpontjában.
A természeti csodákban bővelkedő Észak-Skócia két legkülönlegesebb csodája a Great Glen
völgy és az Old Man of Storr-nak (Storr Apó)
nevezett szikla. Mintha egy gigantikus bárddal
hasítottak volna be a földbe, a Great Glen úgy
szeli át a skót felföldet az Atlanti-óceántól az
Északi-tengerig. A 88 km hosszú árkot három

tó, a Loch Ness, a Loch OIch és a Loch Lochy
szalagszerűen egymást követve töltik fel. A magyarul „Storr Apónak” nevezett, 49 méter magas bazaltpillér magányos őrszemként tekint a
tenger felé.
Skóciáról készült fotóalbumunkból nem hiányozhat a Highlander című film forgatási helyszínéül szolgáló Eilean Donan kastély, mely
egy kis szigetre épült az 1300-as évek elején.
Szintén említésre méltó a sziget keleti partján
fekvő St. Andrews, az egyetemi város, ahol
William herceg és felesége Kathy is tanult, valamint itt játszottak először golfot.
Utazásukat július-augusztus hónapokra érdemes tervezni, ha nem szeretnék megtapasztalni
milyen „skótok” tudnak lenni a skótok. Pár évvel ezelőtt áprilisban sikerült egy igazán hideg
hetet kifognunk a Skye-szigeten, amikor is érkezésünkkor finom meleg vacsorával és meglehetősen hideg szobákkal vártak minket a hotelben.
Az esti étkezés alatt szóvá tettük a szobánk hőmérsékletét, így a házigazdák nagyon kedvesen
feljebb vették a fűtést. Rövid séta, gyors fürdés
után mély álomba szenderültünk, de a hajnali
órákban arra ébredtünk, hogy lefagyott az orrunk, fülünk. Amikor ezt reggelinél jeleztük
vendéglátóinknak, ők mosolyogva közölték velünk, hogy ihattunk volna több whisky-t, mert
miután este vacsora után elmosogattak lezárták
a fűtést, mivel túl drága…
A csoportos körutazásokra indulókat előfoglalási akcióval, az önállóságot kedvelőket pedig
változatos Fly& Drive programokkal várjuk
irodánkban!
Sissy Utazási Iroda
Gödöllő, Petőfi tér 16. Tel.: 28/513-005.

