XXII. évf. 6. szám • 2013. február 27. • Terjesztői ára: 75 Ft
A GÖMB alkotócsoport tagjainak munkáiból nyílt kiállítás a városi könyvtárban február 22-én.
(5. old.)
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A Szecesszió Éve programjaira hívja fel a
figyelmet a Turisztikai Egyesület Gödöllő
az Utazás kiállításon.
(6. old.)

Március 1-je és 3-a között rendezik meg a
SZIE sportcsarnokában a férfi és női röplabda Magyar Kupa négyes döntőjét.
(8. old.)

Gödöllő vendége volt a Szlovák Köztársaság elnöke

A Zeneiskola kíválóságai

Gasparovic–Gémesi találkozó

Ifjú tehetségek
Hosszú évek óta hagyomány,
hogy a Fréderic Chopin Zeneiskola ifjú tehetségei a tavasz közeledtével a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral közösen mutatkoznak be a gödöllői közönségnek. Az idén február 24-én,
a Művészetek Házában rendezték meg a hangversenyt, amin
tizenkét növendéket hallhattak
az érdeklődők.

Február 19-20-án Áder János
meghívására hazánk vendége
volt Ivan Gasparovic szlovák
államfő, aki programjának második napján Gödöllőre látogatott. Budapesti programja során tárgyalt magyar kollégájával, majd a miniszterelnökkel,
február 20-án pedig városunkban Gémesi György polgármesterrel, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
elnökével.
A szlovák államfő gödöllői látogatásának első állomása a Városháza volt,
ahol az uniós elnökség tapasztalatairól, valamint a magyar és szlovák önkormányzatok együttműködésének
lehetőségeiről tárgyaltak.
Mivel 2016 második felében Szlovákia látja el a soros uniós elnökségi
teendőket, Ivan Gasparovic a magyarországi EU-elnökség idején zajló, a magas szintű rendezvényeknek
és a kiemelt munkacsoporti üléseknek
helyet adó, kiemelt helyszínként szolgáló Gödöllőn főként a helyi tapasztalatokra volt kíváncsi.
Dr. Gémesi György hangsúlyozta,
a zavartalan lebonyolításhoz az elnökségi helyszínen a külügyi szakemberek, a kormány, valamint a helyi
szervezők és a lakosság együttműködése alapfeltétel. Ezzel kapcsolatban,
a szlovák szakemberek még 2016-ot

megelőzően városunkba látogatnak
majd, és konzultálnak azokkal, akik
részt vettek az EU-s elnökségi szervezésben és a lebonyolításban.
A találkozón áttekintették a Szlovák Önkormányzati Szövetséggel kialakított kétoldalú kapcsolatokat, valamint a Visegrádi négyekkel való
együttműködés lehetőségeit, és szóba

került egy a Szlovák Önkormányzati
Szövetség és a MÖSZ által közösen
szervezett konferencia terve is.
A megbeszélésen Peter Weiss,
Szlovákia magyarországi nagykövete, Balogh Csaba, hazánk szlovákiai
nagykövete, és dr. Nánási Éva, Gödöllő címzetes főjegyzője is részt
vett.

A megbeszélés után a szlovák köztársasági elnök megtekintette a polgármesteri hivatal folyosóján rendezett, a régi Gödöllőt bemutató fotókiállítást, majd bejegyezte nevét a Világbéke-gong emlékkönyvébe, és
megszólaltatta a főtéren álló gongot.
(folytatás a 3. oldalon)

Telt ház várta az „Ifjú Tehetségeink“
koncert résztvevőit, akik bizonyították: van mire büszkének lennie a zeneiskolának, és tanárainak. Hosszú
lenne felsorolni a növendékek díjait,
eredményeit, hiszen valamennyien
kiemelkedő teljesítményükkel öregbítették az elmúlt években a Chopin
Zeneiskola és Gödöllő hírnevét. Bár
közülük nem mindenki készül zenei
pályára, a muzsika valamennyiük
számára meghatározó.
(folytatás az 5. oldalon)
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Képviselő-testületi döntések

Pályázat a távhőtermelő
kapacitás bővítésére

Pelyhe József az új sportügyi
tanácsnok

Támogatta a képviselő-testület „A
Gödöllői Távhő Kft. bővítése a zöld
energia jegyében” című pályázat benyújtását. Az egymilliárd 119 millió
forint költségvetésű pályázat célja a
hőtermelő kapacitás bővítése a geotermikus hőenergia hasznosítását szolgáló távhőhálózat bővítéssel.

A képviselő-testület Pecze Dániel
képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) alpolgármesterré történt megválasztása miatt a vezetői pályázatokat elbíráló ad-hoc bizottság megüresedett helyére Pelyhe Józsefet
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) választotta meg. Pelyhe Józsefet sportügyi tanácsnokká is választották,
szintén Pecze Dániel helyett.

Új szervezeti és működési
szabályzat
Új rendeletet alkotott a képviselőtestület az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról. Ennek
az az előzménye, hogy az új önkormányzati törvény alapvetően átrendezte az önkormányzat és az állam
között a feladat és hatáskörök rendszerét és ezzel összefüggésben egy
kötöttebb feladatfinanszírozási rendszert vezetett be.
A törvény rendelkezései fokozatosan léptek és lépnek hatályba, így
azok az előírások is, amelyek rögzítik
az SZMSZ-ben kötelezően szabályozandó tárgyköröket.
A február 20-án hatályba lépő
rendelet – ami megtekinthető a
www.godollo.hu portálon – újraszabályozza a polgármesteri hivatal belső tagozódását, s meghatározza a feladatok átrendeződését is.

Új és módosított rendeletek
a településkép védelméért
A képviselő-testület rendeleteket
alkotott a településképi véleményezési és bejelentési eljárásokra vonatkozó új építéshatósági eljárások helyi
szabályairól továbbá módosította a
helyi Építészeti – Műszaki Tervtanács
létrehozásáról és működésének rendjéről szóló önkormányzati rendeletet.
Január 1-jével számos olyan országos jogszabály lépett hatályba, ami az
önkormányzat építésügyben betöltött
szerepét új alapokra helyezi; bizonyos építéshatósági eljárásokat megszüntet, ezek helyett azonban új eljárások bevezetésének lehetőségét teremti meg. Az építésügyre már nem
csupán mint államigazgatási feladatra
tekint a kormányzat, abba immár na-

gyobb beleszólást kaphatnak mindazon
önkormányzatok, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, amit az bizonyít,
hogy a képviselő-testület bizonyos jogszabályban rögzített építéshatósági jogosítványokat telepíthet a polgármesterhez.
Az egyik ilyen új eljárásfajta az
építéshatósági engedélyezéseket megelőző polgármesteri településképi véleményezés, amelyet azon önkormányzatok alkalmaznak, melyek ezen
véleményezési eljárás helyi szabályairól önkormányzati rendeletet alkotnak. Ennek az eljárásnak a jelentősége abban van, hogy a főépítész vagy
a helyi tervtanács szakmai véleményére alapozott, esetlegesen elutasító
polgármesteri településképi vélemény
esetén az I. fokú építésügyi hatóság
nem adhatja meg az építési engedélyt,
így olyan tervezett épületek, amelyek
számszerűen, paraméterekben teljesítik ugyan az előírásokat, a településképi és illeszkedési követelményeknek
azonban nem felelnek meg – el nem
fogadó polgármesteri vélemény esetében – nem kerülhetnek a jövőben engedélyezésre. Ez a korábbiakhoz képest lényegesen több lehetőséget biztosít az építkezések városképi szempontú önkormányzat által történő
kontrolljára.
Új jogintézmény továbbá, hogy a
korábban építésügyi hatósági eljáráshoz kötött bejelentési kötelezettség január 1-jétől megszűnt. Az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámhordozók elhelyezése, illetve rendeltetés-változás ellenőrzésére egy újfajta, un. településképi
bejelentési eljárás bevezetését teszi lehetővé az Építési törvény mindazon
önkormányzatoknak, amelyek az újfajta bejelentési eljárás helyi szabályairól önkormányzati rendeletet alkotnak.
Ezen eljárás lefolytatását szintén a polgármester hatáskörébe utalta a jogalkotó. A képviselő-testület által elfogadott rendelet-tervezetben településképi
bejelentés-kötelessé tett tevékenységek lefedik a korábbi, időközben megszűnt bejelentési kötelezettséggel terhelt tevékenységeket, ezen kívül azonban néhány olyan tevékenységet is
magukba foglalnak, amelyek ellenőrzésére, esetleges tiltására eddig nem
volt lehetőség annak ellenére, hogy a
városképre,
csapadékvíz-kezelésre,

szomszédviszonyokra meghatározóak
voltak (például reklámhordozók telepítése méretkorlát nélkül, terepszint
kisebb mértékű megváltoztatása,
kisebb támfal építése, stb.). A településképi bejelentési eljárás elmulasztásának illetve az eljárásban hozott döntés be nem tartásának szankcióiról,
azaz bírság bevezetéséről is rendelkezik az új rendelet.
A fenti új hatósági eljárások érintik
a helyi Építészeti – Műszaki Tervtanács korábbi működési rendjét is. A
tervtanácsi működést is új alapokra
kell helyezni, igazodva az újfajta véleményezési és bejelentési eljárások
menetéhez. Ezért került sor a 20/2011.
(X. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítására. A módosító rendelet
megalkotásakor figyelembe vették az
Építészeti – Műszaki Tervtanácsokról
szóló 252/2006. (XII. 7.) sz. Kormányrendelet január 1-jén hatályba lépett,
már az új eljárásoknak és a tervtanácsok új szerepének megfelelő módosulásait.

Bővült a sport közalapítvány
feladatköre
Módosította a képviselő-testület a
Gödöllői Sport Közalapítvány Alapító
Okiratát, lehetővé téve, hogy a közalapítvány közreműködjön az önkormányzati tulajdonú iskolai tornatermek és a Hajós iskola uszodájának
bérbeadásában. Ezt a feladatot korábban a január elsejével állami fenntartásba került iskolák oldották meg. A
közalapítvány közreműködésével a
korábban megszokott egyszerű és rugalmas módon folytatódhat a sportcélú
iskolai ingatlanrészek tanórán kívüli
hasznosítása.
A képviselő-testület megújította a
közalapítvány kuratóriumát is, mivel
kuratóriumi tagságáról lemondott
Farkas Balázs, Köles László és Szabó István. Az új kuratórium tagjai:
Tokai Norbert, Körösfői László,
Bartos Dorottya, Gémesi Levente,
dr. Kriszt Balázs Ferenc, Pánker
László, Pelyhe József, Pecze Dániel.
A kuratórium elnöke Tokai Norbert,
titkára, Pelyhe József. A felügyelő bizottság összetétele nem változott. Tagjai: Nagy László, Horváth Péter és
Bartha Tibor.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSA

A városban több olyan lehetséges
fogyasztó van, akik a távhőrendszerre
kapcsolódhatnának. Az önkormányzat
intézményei közül a bővítés a Török
Ignác Gimnáziumot érintené.
A Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében e szektor
pályázataira 4 milliárd forint keretösszeget határoztak meg. A gödöllői
pályázat 560 millió forintos támogatás
elnyerését tűzte ki célul. Az ugyanekkora önrészt a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. közvetlenül, fejlesztési forrásként nyújtaná a Gödöllői
Távhő Kft-nek a KEOP pályázati
szakaszban felmerülő költségek és ráfordítások fedezetére.

Emelkedtek a közterülethasználati díjak
A képviselő-testület február 14-i
ülésén március 1-jétől átlagosan 10
százalékkal megemelte a két éve változatlan közterület-használati díjakat. Az
eltelt időszakban ugyanis az infláció
növekedéséből adódóan növekedtek a
közterületek fenntartási költségei, valamint több közterületre került jelentős
ráfordítással burkolat, díszburkolat,
padok, medence és emelkedett a parkosított felületek aránya is.
Várható, hogy az igényesebb megjelenésű közterületek használatát többen, hosszabb időre veszik igénybe, s
ezzel egyidejűleg az esetek nagy részében a közterület-használók bevétele is megnövekedhet.
A díjak megemelése elősegítheti,
hogy a nem kívánt közterület-használatokat, például az építőanyag és
törmelék elhelyezést, az út és járdafelbontást, a göngyöleg kihelyezést a
legszükségesebb időre csökkentsék.
A garázsfenntartás díja csak az infláció körüli mértékben, 5 százalékkal emelkedett, mivel a garázstulajdonosoknak nem származik pluszjövedelmük saját garázsuk használatából.

DMRV részvény vásárlás
11 ezer forint értékű törzsrészvényt
vásárol az önkormányzat a névértékkel egyező áron a DMRV Duna
Menti Regionális Vízmű Zrt.-től.
A DMRV januárban az üzemeltetési
területén lévő többi önkormányzatnak
is felajánlotta tulajdonosi részesedés
megszerzésének lehetőségét a társaságban, annak érdekében, hogy létrejöjjön a víziközmű szolgáltatásról
szóló törvény előírásai alapján elvárt
tulajdonosi szerkezet.

Pályázni lehet a Gombára
A képviselő-testület pályázati eljárás lefolytatásával kívánja bérbe adni
az Ady sétányon található 10 négyzetméter alapterületű Gomba helyiséget és a Palota-kert 4. szám alatti 14
négyzetméter alapterületű helyiséget.
Korábban mindkettőt üzleti célú bérbeadással hasznosította a város. Az
előbbiben
élelmiszer-kereskedés,
utóbbiban kozmetika működött.

Mezőgazdasági földrészletek
értékesítése
A Boncsok-, a Kecskés- és a Peresdűlőben fekvő, összesen 11 mezőgazdasági rendeltetésű földrészlet
értékesítési feltételeiről döntött a
képviselő-testület.
A korábban meghatározott feltételeket változatlanul hagyva az értékesíthetőségi határidőt 2014. január 31ig meghosszabbították. A legnagyobb,
4788 négyzetméteres szántó ÁFAmentes eladási ára 2 millió 394 ezer
forint, míg a legolcsóbban egy 1307
négyzetméteres szőlő tulajdonjoga
szerezhető meg. Utóbbi ÁFA-mentes
eladási ára 1 millió 45 ezer 600 forint.

Első félévi munkaterv
A képviselő-testület egyhangúlag
fogadta el első félévi munkatervét. E
szerint a februári után március 14-én,
április 18-án, május 16-án, és június
27-én tartanak ülést a városházán.
A múlt évi zárszámadást, pénzmaradvány elszámolást és egyszerűsített éves költségvetési beszámolót
áprilisban tárgyalják, de ugyanekkor
terjesztik be a város 2014. évi költségvetési koncepcióját is.
lt

A csapadék és kátyúk adnak munkát az utakon

Közlekedjünk figyelmesen!

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.

A közutakon nem, a MÁV-nál azonban komoly fennakadást okozott a múlt hét
pénteki folyamatos havazás. A VÜSZI Kft. nagy erőkkel dolgozott az utakon
annak érdekében, hogy mindenhol biztosítani tudják a közlekedést. A február
22-re, péntekre virradóra megkezdődött havazás során mintegy 10-12 cm hó
hullott le, a VÜSZI munkatársai valamennyi munkagéppel és teljes létszámmal
dolgoztak. Bár elsősorban a hó eltolása volt a feladat, a csúszásmentesítésre is
gondolni kellett, mintegy 15 tonna szóróanyagot használtak fel. A hét vége további részében az eső és az olvadás tette próbára a csapadékvíz-elvezető rendszert. Az elmúlt években kiépített árkok, átereszek és hidak jól vizsgáztak, sehol sem volt probléma, ami nagyban köszönhető a folyamatos karbantartásnak
is. Rendkívül sok munkát adnak azonban a szakembereknek a városi kezelésben lévő utak, amiken folyamatos a kátyúzás. Az idei tél hirtelen időjárás változásai, a néhány napon belüli nagy hőingások miatt sok helyen megrepedt a burkolat,
és alakultak ki kátyúk. Ezeknek a felmérése és a javítása – az időjárás függvényében
folyamatos, fontos azonban, hogy az autósok az útviszonyoknak megfelelően vezessenek, és figyeljék a jelzéseket. Ahol ugyanis nincs lehetőség az azonnali burkolatjavításra, táblával jelzik a burkolati hibát, a balesetveszélyt.
bj

Meghívó – Lakossági fórum
Gödöllő Város Önkormányzata tisztelettel meghívja önt lakossági fórumára, melynek témája Gödöllő városi HÉV vonal komplex fejlesztési
koncepciójának bemutatása, a koncepció a problémás csomópontokra adott
megoldásainak ismertetése – az eddig beérkezett lakossági észrevételek
összegzése.
Időpont: 2013. március 1. 17.00 (péntek)
Helyszín: Gödöllő, Polgármesteri Hivatal (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Előadók: Sepler Gábor, Újvári Ferenc
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Gödöllő vendége volt a Szlovák Köztársaság elnöke

Meghallgatás az Európai Parlamentben

Gasparovic–Gémesi találkozó

Az uniós polgárságról
Az Európai Parlament és az Európai Bizottság február 19-én
Viviane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért
és az uniós polgárságért felelős európai biztos részvételével közös, nyilvános meghallgatást tartott Brüsszelben az
uniós polgárság jogairól, aminek keretében a Régiók Bizottságát (CoR) dr. Gémesi György,
polgármester képviselte és
mondott beszédet az uniós
polgárság erősítése és az uniós polgárok választójogainak
támogatása témakörében.

(folytatás az 1. oldalról)

A látogatás a Gödöllői Királyi Kastélyban folytatódott, ahol Ivan Gasparovic a gödöllői városvezetőkkel közös díszebéden vett részt, majd nagy érdeklődéssel sétált végig, és nézte meg a kastélymúzeum kiállításait. A szlovák elnök számára nem volt idegen a
környezet, hiszen a pozsonyi elnöki rezidenciának az
egykori Grassalkovich palota ad otthont. A Barokk
Színházban Benedek Krisztina fiatal tanítványai magyar és szlovák népdalokat énekeltek tiszteletére, végül pedig az elnökségi tanácskozások helyszínéül
szolgáló lovardát kereste fel.
A gödöllői program a tervezettnél jóval hosszabbra
nyúlt, ennek során Ivan Gasparovic pozsonyi viszontlátogatásra szóló meghívást adott át Gémesi György
polgármesternek.
(bd)

A Régiók Bizottsága nevében Gémesi György beszédében kiemelte, hogy
az uniós polgárság fogalma kiegészíti
a nemzeti állampolgárságot és nem
egy üres kagyló, hanem jelentős jogokkal párosul, amelyek a Lisszaboni
Szerződésben és az EU Alapjogi Kartájában rögzítettek. Lakosaink mindennapi életéhez a helyi önkormányzati szereplők állnak a legközelebb és
a legjobb helyen ahhoz, hogy érezzék
és megtapasztalják a lakosok, polgárok véleményét az Európai Unióról,
az uniós polgárságról, ami az utóbbi
évtizedekben a gazdasági és politikai
integráció mellett személyes dimen-

Működési forráshiányos települések

ziót is ad hozzáadott értékként az integrációs folyamatban. A személyek
szabad mozgásának joga a polgárok
számára az Európai Uniót valóssá teszi és új lehetőségeket ad Európában
a sokszínűség megvalósításához. A
választójog, együtt más politikai jogokkal, mint például az uniós polgári
kezdeményezés, világosan mutatják,
hogy a polgáraink szava kell, hogy az
első és az utolsó legyen az EU döntéshozatali eljárásában. Ezért is nagyon fontos, hogy ösztönözzük polgárainkat a jogaik gyakorlásában valódi demokratikus teret adva a vitákhoz határon átnyúlóan az EU-ban.
2013 a Polgárok Európai Éve, amely
valós lehetőségeket teremt a különböző szintű választásokon való részvétel
ösztönzésére, az uniós polgársági jogok teljes körű és tudatos gyakorlásának hozzájárulásához. Erős helyi
demokrácia nélkül nincs európai demokrácia, erre emlékeztette a kollégákat.
(ny.f.)

Hogyan készítsenek költségvetést?

A NATO diákszemmel

A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége (MÖSZ) arra hívja
fel a működési forráshiánnyal
rendelkező települési önkormányzatokat, kérjenek Tállai
András önkormányzati államtitkártól és a kormányhivataloktól állásfoglalást annak érdekében, hogy a költségvetésüket a jogszabályoknak megfelelően tudják elkészíteni – áll
a MÖSZ február 22-én kiadott
közleményében.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége „Együtt
a NATO-ban – Fiatalok
Magyarország helyéről
a transzatlanti kapcsolatrendszerben” című nyertes pályázata
keretében a Külügyminisztérium együttműködésével 2013. február 27-én 13
és 15 óra között tartja nyilvános rendezvényét a NATO szerepéről, Magyarország helyéről a transzatlanti
kapcsolatrendszerben, közös európai
védelempolitika kérdésköreiben Gödöllőn, a Művészetek Házában.
A pályázatban Gödöllő város három középiskolája: a Török Ignác Gimnázium, a Református Líceum és a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjai vesznek részt csapatokban
versenyezve a vetélkedőt is magában
foglaló rendezvénysorozaton.
A február 27-ei eseményen a fiatalok tudatosítását erősítő előadásokon NATO és védelempolitikai szakértőktől ismerhetik meg a
résztvevők, milyen he-

„A Magyar Önkormányzatok Szövetsége sajnálattal állapítja meg, hogy:
– sem a Szövetség által február 13án 500 polgármester részvételével
tartott konferencián elhangzottak,
sem a Belügyminisztériumba február
15-én küldött levelünkben foglaltak
alapján nem kaptunk érdemi választ
arra, miként tudnak a működési forráshiánnyal rendelkező települések a
költségvetésük elkészítésénél a hatályos jogszabályban előírtaknak megfelelni

– annak ellenére, hogy a településekről érkezett véleményekből, javaslatokból készített összefoglaló dokumentumot már a február 13-i konferenciát megelőzően eljuttattuk a minisztériumba, az abban felvetett észrevételekre érdemi választ nem kaptunk.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége értetlenül áll Tállai András
önkormányzati államtitkárnak a február 18-ai Ma Reggel című műsorban
tett nyilatkozatával kapcsolatosan
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/02/
18/10/Tallai_a_gondolkodasmodot_
akarjuk_megvaltoztatni_.aspx, ami szerint:
„Amennyiben egy önkormányzatnak hiánya lesz, megszegi az önkormányzati törvény 111-es paragrafusát, a kormányhivatal törvényességi
felügyeleti eljárást kezdeményez, és
felszólítja az önkormányzatot a költségvetés rendezésére – magyarázta az
államtitkár, majd hozzátette: semmilyen jogi, anyagi szankcióra nem kell
számítani.” (Forrás: hirado.hu)

A 2013. évi költségvetésüket csak
működési hiánnyal tervezni tudó önkormányzatokat érintően az államtitkár a törvényességi felügyeletet ellátó
kormányhivatalok hatáskörébe tartozó kérdésben foglalt állást ahelyett,
hogy a településeket sújtó elégtelen
finanszírozás okozta súlyos problémák megoldása érdekében tervezett
intézkedésekről adott volna tájékoztatást.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége arra kéri az érintett települési
önkormányzatokat, hogy fenti kérdésben mind a törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivataltól, mind
Tállai András önkormányzati államtitkár úrtól írásos állásfoglalást kérjenek abból a célból, hogy költségvetésüket a hatályos jogszabályoknak
megfelelően tudják elkészíteni”.
(k.j.)

Végső búcsú Katona Szabó Istvántól
Február 21-én, csütörtökön délután vettek végső búcsút Katona Szabó Istvántól a gödöllői
Dózsa György úti temetőben. A
90 éves korában elhunyt író, elbeszélő, újságíró és szerkesztő
a székelyföldi Kézdivásárhelyen született 1922-ben; tagja
volt a Román, majd a Magyar
Írószövetségnek.
1986-ban települt át Magyarországra,
ahol Gödöllőn lelt új otthonra. Itt
1991 és 1994 között az MDF városi
szervezetének elnöke majd, a Remsey
Jenő Művészeti Alapítvány ügyvezető
elnöke (1995-2000) volt. A Nagy
Sándor Művészeti Díj kezdeményezője, a Bolyai Egyetem Barátai Egyesületének alapító elnöke (1995-2004).
A temetésén dr. Gémesi György
polgármester mondott búcsúbeszédet,
amiben köszönetet mondott Katona
Szabó István bölcsességéért és kitartó,
szívós munkájáért, amit Gödöllő közösségéért (is) kifejtett: „Példát mutattál nekünk, hogyan lehet úrrá lenni

a test bajai okozta kínlódáson úgy,
hogy ennek ellenére a szívedből és lelkedből mindig optimizmus és egyfajta
jövőben való gondolkodás sugározzon. ... Családod 1945-ben már áttelepült Erdélyből, te mégis maradtál,
hogy éld együtt Tieiddel a legkeményebb diktatúra korszakát és dokumentáld az utókor számára. 1986-ban
ezen dokumentumokkal együtt érkeztél az anyaországba, ahol akkor még
nem volt ismert, mit hoz a történelem
90-ben. Az általad áthozott sok dokumentum ... segített megérteni a hatá-

ron túli magyarság
valós sorsát és küzdelmeit. ... Segítettél
bennünket és soha
nem akartad kisajátítani közösségünket.
Mindig tudtad, mik a
hangsúlyos dolgok,
segítettél megtalálni
az arányokat és az
egyensúlyokat és mindig bíztál bennünk és
kiálltál
mellettünk.
Köszönöm a belőled sugárzott hazaszeretetet és igazi értékeken alapuló
gondolkodást és szellemiséget. Drága
Pista Bácsi... Ma elköszönünk Tőled,
de családoddal szeretteiddel, barátaiddal továbbra is egy közösséget alkotva
itt maradva, szívünkbe zárva itt leszel
köztünk.“
Katona Szabó István temetésén búcsúbeszédet mondott még Albert Gábor író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Írószövetség egykori elnökségi tagja is.
(ta)

lyet tölt be hazánk a NATO-ban, a békefenntartói missziók hogyan erősítik
az összetartozás érzését a védelempolitika megvalósításában, interaktív
párbeszédre is lehetőséget adva a diákok számára. Előadók: Marosfi Gábor, főosztályvezető-helyettes, Külügyminisztérium; Botz László Péter,
a Magyar Honvédség önkéntes műveleti tartalékos tisztje; Joseph Truesdale, helyettes politikai és gazdasági
tanácsos az Egyesült Államok Nagykövetsége részéről.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.
(ny.f.)

Energiaszegénységben élünk
A szegénység sokféleképpen jelen van
mindennapjainkban. A hazai háztartások 10 százaléka él energiaszegénységben, azaz fordítja összjövedelmének
legalább 34 százalékát évente energiaszámlái fizetésére. Itthon a probléma
elsősorban a vidéken, családi házban
élő és gázzal fűtő embereket érinti –
derül ki egy nemrég közzétett felmérésből.
Bár sokak szerint ez a szám alatta
van a tényleges rezsinek, amit inkább
50 százlékra becsülnek, így is rendkívül magas. Érdekes összehasonlítani a
környező országokból származó adatokkal: a román háztartások jövedelmüknek átlagosan kb. 10 százalékát,
egy lengyel 16 százalékát, egy cseh pedig 5 százalékát fordítja energiaszámlák fizetésére, míg Németországban ez
az átlag 6 százalék.
A probléma hazánkban hosszú idő
óta és nagy mértékben fennáll. 2012ben a magyar háztartások átlagosan
már jövedelmük 20 százalékát költötték energiaszámlákra, 380.000 magyar

háztartásban pedig a jövedelmek legalább 34 százalékát költötték villanyés gázszámlákra, ami szakértők számítása szerint az energiaszegénység küszöbértékét jelenti.
A Nemzetközi Energiairoda adatai
szerint Magyarországon, Európa többi
országához hasonlóan, az energiaszámlák legnagyobb részét, 59 százalékát a lakóterek fűtése teszi ki.
Energiaszegénynek akkor nevezhető
egy háztartás, ha anyagi okok miatt
nem képes megfelelő szintre fűteni lakását, illetve bevételeinek meghatározott százalékánál többet költ energiaszámláira. A KSH 2012-es adatai szerint a magyar háztartások átlagosan 73
ezeret költenek rezsire, melyből a fűtés átlagosan 42 ezer forintot tesz ki.
Az energiaszegénység növekedése
városunkban is jól nyomon követhető,
például annak alapján, hogy megnégyszereződött azoknak a családoknak a
száma, akik a Segítség Közalapítványhoz fordulnak rezsihátralékuk miatt.
(j)
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Nőnapi ajándékkosár
nem csak hölgyeknek

Testvérvárosi dzsessz-est
Testvérvárosunk, Aichach dzsesszegyüttese, a DHG Zenekar adott nagy
sikerű koncertet február 23-án a Művészetek Házában.
A Deutschherren Gymnasium zenekarát Arnold Fritscher vezette.
A német együttes tagjai több formációban, szép szólókkal játszották a műfaj
örökzöldjeit.

Előadások időpontja:

2013. március 7-8., 16 és 20 óra

Helyszín:

Művészetek Háza színházterme

Jegyár:

500 Ft.

Jegyek kaphatók:
Február 18., hétfő 10 órától a Belvárosi Jegyirodában (Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)
Tel.: 28/514-130, +36 70/452-72-68; Fax: 28/514-100, e-mail: info@muza.hu
A műsorban közreműködnek:

Wageningeni tanárok Gödöllőn

Új lehetőségek, közös projektek
Az elmúlt napokban holland testvérvárosunkból, Wageningenből is érkeztek látogatók Gödöllőre,
ez alkalommal a Török Ignác Gimnáziumba. Testvérvárosunk hatosztályos középiskolájának (Pantarijn) két tanára, Ruud Verwaal, és Charlotte Maas egy, a jövő tanévtől induló cserediák program
előkészítését kezdte meg, melyet a mindkét intézményben már évek óta működő külföldi kapcsolatokhoz hasonlóan képzelnek el.
A program újabb lehetőségeket nyitna meg az idegen nyelvek gyakorlására, illetve közös projektek megvalósításával
gazdagíthatná a két intézményt. Az előkészítés során szóba került például az önkéntes munka, melynek Hollandiában
nagy hagyománya van, Wageningenben négyszáz önkéntes szervezet működik. Az ottani példákból sokat tanulhatunk,
nagy előrelépést téve az először 2016-ban érettségizők számára, majd felmenő rendszerben minden középiskolás számára bevezetésre kerülő közösségi szolgálat területén. A vendégek az itt töltött idő alatt bepillantást nyertek a Török Ignác Gimnázium életébe, részt vettek a német testvérvárost, Aichachot képviselő zenekar koncertjén, és a GÖMB kiállításának megnyitóján a Városi Könyvtárban, valamint a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke, Sándorné Pálfalvy
Beáta kalauzolásával megtekintették a kastélyt, a Királyi Várót és a Szent István Egyetemet.

Pályázati felhívás – Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
Tisztelt Pályázóink!
Gödöllő Város Önkormányzata és a
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
2013-ben ismét pályázatot ír ki civil
szervezetek, oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok
számára testvérvárosainkba történő
tanulmányútra, közös programokra,
vagy vendégcsoportok fogadására.
Ismeretfejlesztő, kapcsolatépítő, értékteremtő és innovatív pályázatokat, csereprogramokat várunk.
Beadási határidő: 2013. március 10.
A határidő mindkét félévre tervezett
utakra vonatkozik
A beadás módja: pályázati űrlapon
személyesen vagy postai úton a Gö-

döllői Testvérvárosi Egyesület címére: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ titkársága (2100
Gödöllő, Dózsa György út 8.)
Pályázati űrlapot a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ titkárságán lehet beszerezni, vagy letölthető az egyesület honlapjáról:
www.gtve.hu címen a pályázatok
menüpont alatt.
Pályázati feltételek:
– A kiutazás céljának részletes leírása, költségvetéssel pályázati űrlapnak megfelelően
– Pályázni kizárólag testvérvárosba,
vagy partner városba lehetséges
– A fogadásoknál testvér- vagy part-

nervárosok csoportjainak fogadása
jelent előnyt
– Csoportos tanulmányutak előnyt
élveznek
A nyertesek kötelesek részletes írásos úti-beszámolót és fénykép dokumentációt készíteni és azt hazatértük után két héttel az egyesület számára megküldeni.
A pályázókat a kuratóriumi döntést
követően 2013. március 30-ig kiértesítjük, amit a városi sajtóban is
megjelentetünk.
Bővebb információ: +36/30/9847911
Pályázataikat várjuk!
Sándorné Pálfalvy Beáta, a GTVE elnöke

Nyílt nap a Művészetek Házában
Tanuljunk újraéleszteni!
Az elmúlt hónapokban sokat hallhattunk annak szükségességéről, hogy a különböző intézményekben,
forgalmasabb helyeken legyenek kihelyezett defibrillátorok, amik segítségével jelentősen növelhető az újraélesztés esélye. Ennek a készüléknek a használatát
is megtanulhatják az érdeklődők március 2-án a Magyar Resuscitatios Társaság Nyílt Napján.
Európában évente közel 400 ezer emberrel hal meg
hirtelen, kórházon kívül. Az áldozatok nagy részét
addig egészségesnek vélték. A vérkeringés újraindítása az éppen jelenlévők által megkezdett újraélesztéstől és (az esetek nagy részében) a mielőbbi eszközös beavatkozástól, a defibrillálástól függ. Ma ezeknek az áldozatoknak kevesebb mint tíz százalékát sikerül megmenteni. Ha az újraélesztés (és szükség esetén a defibrillálás) 3-4 percen belül megkezdődne, az
több mint ötven százalékkal növelhetné a túlélés esélyét. Az Európai Parlament múlt év decemberi „Írásbeli Nyilatkozat”-ának nyomán a Magyar Resuscitatios Társaság Nyílt Napokat szervez, a hirtelen szívmegállás társadalmi jelentőségének tudatosítására és
a lakosság újraélesztés-tanulásának elősegítése érdekében. Az első nyílt Napra Gödöllőn kerül sor, március 2-án, a Művészetek Házában, 11-től 14 óráig. A
programban lesz a hirtelen szívmegállás felismeréséről és kezeléséről szóló előadás, ezt követően bárki
megismerheti az alapszintű újraélesztés lényegét, tanulhatja és gyakorolhatja az újraélesztést és a félautomata defibrillátor használatát. 13 órától sajtótájékoztató keretében az újraélesztés- és félautomata defibrillátor oktatásban érintett civil szervezetek közreműködésével a segítségnyújtás és az erre képessé tevő
oktatás részleteiről rendeznek beszélgetést.

Pécsi Ildikó, dr. Gémesi György, dr. Nánási Éva, Tóth Tibor, Pecze
Dániel, Bokor Árpád, Fábián Bertalan, Falk László, Fodor Csilla,
Fodor László, Halász Árpád, Hatolkai Szaniszló, Kósa István, Kovács
Balázs, Kovács Ibolya, Mészáros Beáta, dr. Pappné Pintér Csilla, Pálfi
Sándorné Margit, Pelyhe József, Pánker László, Prém Katalin,
Rehorovszky Gábor, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tiborczné Garai
Katalin, Tóth Tibor, Vajda Gyöngyvér, Varga Lilla, Várnai Miklós,
Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia.
Cantus Ludus: Buka Enikő, Albertné Joób Emese, Gecse Júlia, Gombos
Viktor, Pertis Szabolcs.
Garabonciás Színtársulat: Mészáros Beáta, Hernádi Zsolt, Füle Sándor.
Frédéric Chopin Zeneiskola: Botrágyi Károly, Somodi Károly,
Valastyán Tamás, Szaniszló Richárd, Bartek Zsolt, Ella Attila, Vörös
Attila, Kovács Zsolt, Benedek Krisztina, Balogh Ágnes, Dezső Piroska.

Az est házigazdái: Pécsi Ildikó és Fodor László
A rendezvény bevételét a szervezők az idén is jótékonysági célokra
ajánlják fel: a Lumniczer Alapítvány közreműködésével
Papp László gyógykezelésére és a Peter Cerny Alapítvány javára.

Művészetek Háza – térítésmentes programok
A Művészetek Háza Gödöllő jövő héttől térítésmentes programokat
indít a TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0030 számú GIKSZER – Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt keretében.
SZAKKÖRÖK
Ki vagyok? – játékos önismereti csoport
Időpontja: 2013. március 7-től kéthetente csütörtökön, 16.30-18.30
Vezető: Tóth Júlia, Darányi Ildikó
Média szakkör
Időpontja: 2013. március 11-től hetente
hétfőn, 16.30-19.30
Vezető: Deme-Sörös Gergely
PRIZMA képző- és iparművészeti
szakkör
Időpontja: 2013. március 2-től hetente
szombaton, 9.00-12.00
Vezetője: Hidasi Zsófia (rajz), Balla
Vera (kollázs-montázs), Remsey Dávid
(grafika), Pirok Irén (szövés), Bércesi-

alkalommal, csütörtökön, 18.00-20.00
Vezető: Harangi Rita

Dienes Erika (papírművesség), Kovács
Gabriella (nemezelés), SzentiványiSzékely Enikő (textilművesség)
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő,
Szabadság u. 23.
KLUBOK
Jam Könnyűzenei Klub
Időpontja: 2013. március 5-től hetente
kedden, 16.00-20.00
Vezető: Szitha Miklós
Bringás Klub
Időpontja: 2013. március 6-tól kéthetente szerdán, 17.00-20.00
Vezető: Füle Sándor
Vászon a Világ Filmklub
Időpontja: 2013. március 2-től hetente
szombaton, 15.00-18.00
Vezető: Ö. Kovács Márton és Pál László
Bendegúz
Család - Barát Kör
Időpontja: 2013. február 28-tól havi egy

Vezető: Himics András, Kulhanek
Mónika, Podmaniczky Éva, Zolnai Katalin

TRÉNINGEK
Kortárs-segítő tréning
Időpontja: 2013. március 14-től kéthetente csütörtökön, 16.30-18.30
Vezető: Tóth Júlia és Darányi Ildikó
Pályaorientációs tréning
Időpontja: 2013. március 6-tól hetente
szerdán, 14.00-16.00
Vezető: Himics András, Kulhanek Mónika, Podmaniczky Éva, Zolnai Katalin
Kulcskompetencia fejlesztő tréning
Időpontja: 2013. június 24 – 28. között,
naponta 9.00-13.30

SZAKMAI MŰHELY
Ifjúságsegítő
szakmai
műhely
szakembereknek
Időpontja: 2013. március 1-től május
17-ig péntekenként
Vezető: Ditzendy Károly Arisztid,
Ditzendyné Frank Mariann
A térítésmentes programok helyszíne: Művészetek Háza Gödöllő
Jelentkezés, bővebb információ:
www.muza.hu; honfia@muza.hu
+36-70-371-7838
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Anya, játsszál velem!
A gyerekek fejlődése szempontjából rendkívül fontos,
hogy milyen játékok veszik körül őket, hogyan töltik el idejüket. A pedagógusok arról panaszkodnak, hogy a gyerekek
– sokszor már az óvodások is –
idejük nagy részét a TV
és/vagy a számítógép előtt töltik. Sok esetben azonban a fáradt szülők nem csak azért ültetik le gyerekeiket a monitor
elé, mert így nem kell velük
foglalkozni, és legalább nyugton vannak, hanem azért, mert
egyszerűen nem tudják, mit is
játszhatnának a kicsivel, milyen tevékenységbe, hogyan
vonják be őket.
Nos, ez rohanó világunkban valóban
nem könnyű feladat, ráadásul a szülők jelentős része már rég elfelejtette,
vele mit is játszottak egykor szülei,
nagyszülei – már ha nem a bölcsiben,
majd az oviban, később pedig a napköziben töltötték idejük nagy részét.
Márpedig a gyerekekkel játszani
kell, ami ráadásul csuda jó! Akár
mondókázni, akár együtt rajzolni,
vagy gyöngyöt fűzni stb.
Nem mindegy azonban mivel akar-

juk elütni az időt, hiszen a gyerekeknek minden életkorban mást jelent a
játék. Néhány hónaposan a kéz ujjainak mozgatása, a térden lovagoltatás
vagy a szavak ismételgetése is leköti
a kicsiket, később azután jönnek a
mondókák, amikhez kapcsolódva az
egész
testet
megmozgathatjuk:
„Ugyráljunk, mint a verebek, rajta
gyerekek!” vagy az „Én kis kertet
kerteltem…” .
Ahogy cseperednek az apróságok,
úgy változik az is, mi köti le őket. Később már anyát-apát utánozzák – a
babakonyhában épp úgy fő az étel,
mint anyáéban, csak persze sokkal finomabb, a nagyfiúk pedig épp úgy
barkácsolnak, és megjavítják az elromlott dolgokat, mint ahogyan apától látják. Ezek már nehezebb időszakok a szülők számára, hiszen nem
mindig és nem mindenkinek könnyű
megtalálni azt a lehetőséget, hogyan
vonja be gyermekét a mindennapos
teendőkbe, amikor annak feltett szándéka, hogy segít vacsorát főzni, kertészkedni, takarítani stb.
Ebben segít a Nagy Játékgyűjtemény, ami 0-től 10-éves korig ad ötleteket ahhoz, mivel kössük le gyermekünket úgy, hogy közben képességeit is fejlesszük.

A kiadvány a beszéd, s mozgás, a
zene, az ábrázolás, a barkácsolás, a
gyerekzsúrok, valamint a természet és
a tárgyak világát járja körül. Ötletet ad
ahhoz, hogyan ismertessük meg gyermekeinket az állatokkal, hogyan készítsenek saját hangszereket, de javaslatot kapunk arra is, mit játszunk a
szülinapi partira érkezett kis barátokkal. Ráadásul mindezek nem is kerülnek sokba. A játékok jórészét talán
már dédnagymamáink is játszották, s
a legtöbbhöz nem kell más, mint egy
kis ötlet, s néhány olyan mindennapos használati tárgy, ami biztosan
megtalálható otthonunkban.
(Ravensburger: Nagy Játékgyűjtenyf
mény)

Színpadon a zeneiskola kiválóságai

Ifjú tehetségek koncertje
Vasárnap este elsőként Winhardt Júlia (zongora), Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona tanítványa lépett a közönség elé, aki Mozart D-dúr koncertrondóját adta elő, majd Halmóczki Sarolta (hegedű), Gálné Bagi Márta növendéke szólaltatta meg
Kabalevszkij C-dúr hegedűversenyének (op.48) I. tételét.
Ezt követően Baldassari B-dúr szonátája csendült fel Ágoston Bence
(trombita), Somodi Károly tanítvá-

jéből a Menüettet és a Badineriet hallhatta a közönség, majd Albert Janka
(oboa) és Tóth Esztert (fagott), Buka Enikő és Várnai Miklósné tanítványai tolmácsolták Vivaldi G-dúr
oboa-fagott kettősversenyének I. tételét, óriási sikerrel.
Ezt követően a koncert legifjabb
résztvevője Szilágyi Benjámin (tenorkürt) lépett színpadra. A mindössze tizenegy éves fiatalember, Ella
Attila tanítványa, Telemann F-dúr
koncertjének II-I. tételét szólaltatta
meg.

tatta el a jelenlévőket. Ezután a zenei
pályára készülő Bréda Zsófiát (hegedű) Gálné Bagi Márta növendékét
hallhatta a közönség. Előadásában
Beriot IX. a-moll hegedűversenyének

nya előadásában nagy sikerrel, majd
ismét Gálné Bagi Márta egyik növendéke, Lázár Bíborka (hegedű) lépett
a színpadra. Massenet Thais című
operájából a Meditationt szólaltatta
meg, ami magával ragadta a közönséget.
A fellépők sorában ismét a fúvósok következtek, Török Tímea (fuvola), Bassi-Nagy Katalin növendéke előadásában Bach h-moll szvitt-

Őt a Sivadó testvérek, Sivadó Zsófia
és Sivadó Anna követte (hegedű),
akiket már több alkalommal is
hallhatott a gödöllői közönség. Béres
Ágota növendékei Mozart C-dúr
kettősversenye (KV190) I. tételének
előadásával jelentős elismerést vívtak
ki.
A testvérpárt Rácz Zoltán (klarinét) követte, Fodor László tanítványa Baermann Adagiojával kápráz-

(Op. 104) I. tétele ragadta magával a
közönséget. A koncertet Albert Janka (oboa) zárta, aki az est folyamán
másodszor lépett a színpadra. Buka
Enikő tanítványa, aki szintén zenei
pályára készül, Cimarosa oboaversenyének I-II. tételét szólaltatta meg,
amivel hatalmas sikert aratott.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart
ez alkalommal Sándor Szabolcs vejk
zényelte.

(Folytatás az 1. oldalról)

Új kiállítás a Városháza folyosóján

Városképek a régmúltból
Az egykori Gödöllőt ábrázoló fotográfiák díszítik a
Polgármesteri Hivatal első
emeleti folyosó galériáját. A
kiállításon megcsodálhatjuk többek között a múlt
század elejének főterét és
kastélyparkját, a ma már
csak fotókon látható egykori máriabesnyői vasútállomást, a központi szállodát, illetve az egészségház impozáns épületét. A Hétház utca régi házai, a babati istállókastély hajdani szépségében láthatók a képeken. A kiállítást április
végéig hétfőtől péntekig munkaidőben tekinthetik meg az érdeklődők.
bj

GÖMB-kiállítás – Fehér impresszió

Február 22-én, pénteken nyílt meg a GÖMB (Gödöllői Művészetbarátok)
alkotócsoport tagjainak és meghívott művészeknek alkotásaiból álló Fehér
című kiállítás a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban.
A tárlaton központi szerepet kap a fehér, jelentsen az bármit is a kiállítók számára; a művészek ennek mentén hozták létre alkotásaikat, így találkozhatunk
többek között fehér sakktáblával, imamalommal, de még a közelgő pápaválasztás témaköre is megelevenedik.
A megnyitón Z. Karvacsics László író és Varga Zoltán Zsolt, a GÖMB alapító
tagja mellett Klimászné Varga Zsófia fuvolaművész működött közre. A kiállítás
március 30-ig tekinthető meg a könyvtárban. ch
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Kutyavilág jön Gödöllőre

A királyné kedvencei
Május 16-19-ig a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének szervezésében Budapesten rendezik a Kutya Világkiállítást, aminek kísérő rendezvényei Gödöllőn zajlanak majd.
Városunkban május 17-én és
18-án fajtaspecifikus kiállítások és kutyás sportrendezvények várják a közönséget. A
Gödöllői Királyi Kastély parkjában rendezik meg például a
Magyar Kutyafajták Világkupáját, az Agár Európa Kiállítást, valamint az Angol és
Ausztrál Pásztorkutyák KözépEurópa Kupaversenyét.
A Táncsics Mihály úti sportcentrumban a műfüves pálya sátra alatt a
sportos kutyák rivalizálnak majd.
A kastély egykori úrnője, Erzsébet
királyné feltehetően örömmel nézné
ezeket az eseményeket, hiszen ő maga is szerette a kutyákat.
Szabó Margit erről egy korábbi
cikkében így ír: „Ferenc József és főleg a rettegett anyós, Zsófia korántsem nézte jó szemmel a Hofburg és
Schönbrunn elegánsan berendezett
lakosztályaiban a kutyákat, Gödöllőn
azonban Erzsébet határozta meg mi
és hogyan történik, így a kutyák szeretete is egyszerűbb volt. Részlet, egy
korabeli újságcikkből:
„Azt mondják: egyszer volt Budán
kutyavásár és nem lesz többet. Gödöllőt azonban szerencsére nem zárta ki
a közmondás, mert Gödöllőn most
olyan kutyavilág van, aminőre a legöregebb gödöllői kutyák sem emlé-
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keznek. 32 tagból áll a falka, tehát 8cal kevesebből, mint egy-egy tudományos akadémia, amelyek fölött
mint korlátlan hatalom székel a királyné őfelsége főkutyapecérje.

A főkutyapecér igen büszke úri
ember, aki azt mondja, hogy egy kutyában több ész van, mint ötven emberben, s ha az emberekben igazságérzet lenne, kalapot emelnének a kutyák előtt…”
Mikszáth Kálmán szellemes írásának részlete valójában Erzsébet királyné kifejezetten rókavadászatra tenyésztett kutyáit mutatta 1881-ben, a
Pesti Hírlap olvasóinak. „…a királyné harminckét kutyája közt, éppen
úgy, mint egy akadémiában, vannak
nevezetességek, hírhedt celebritások,

ünnepelt példányok és középszerűségek.”
Erzsébet királyné kedvtelésből tartott kutyái általában nagy testűek voltak, dog, mastiff, ír farkas, leonbergi,
egy közönséges farkaskutya is. Ez
utóbbit Gödöllőn kapta ajándékba, a
kölyköt maga nevelgette, sokszor vele utazott Bécsbe is. Egyszer, amikor
vége volt a kastélyban töltött szép napoknak, Farkast ismét
császárvárosba vitték.
Útközben a királyné
kíséretének tagjai ijedten vették észre, a kutya
valamelyik pihenőnél eltűnt. Keresték, nem találták, már éppen sorsot
akartak húzni, ki mondja meg eltűnését, amikor
a Hofburg lépcsőin az
elgyötört Farkasra figyeltek fel: a kutya egyenesen a királyné lakosztálya felé vonszolta magát, és ott Erzsébet lába
előtt kilehelte lelkét. A
személyzet tagjai is megkönnyezték a hűséges
ebet…
Hogy mennyire szerette a királyné a kutyákat, arra bizonyítéknak néhány eredeti magyarul írt levél részlete. Klaushofból 1865-ben írta Erzsébet Kecskemétre: „Édes Idám! Sokszor gondoltam rád, és nagyon is hiányzol nekem a hosszú fésülködés alatt, a séták
közben, és ugy ezerszer a napba. Egészen egyedül nem tudtam itt maradni,
tehát ide rendeltem Horse-Guardomat,
ki múlt csütörtökön szerencsésen is érkezett meg, és kimondhatatlan örömmel szívemre borult…”
Garatshausenből Ischlbe, Ferenczy
Idának, 1869:

„….Cora tegnap reggel szerencsésen lebetegedett nyolcz kölyökkel…
Most pompás új kutyám van, magas,
barna és sovány, Még nagyon vad:
első éjjel úgy óbégatott, hogy felhozattam a hálószobámba…”
És most a két „celebritásról”, akiknek sírköve a kastély parkjában található:
Shadow, nevéhez méltóan hosszú
évekig árnyékként követte a királynét. Bár fajtájáról és színéről többfélét lehet olvasni. Fogadjuk a leghitelesebb Erzsébet-szakértő, Brigitte Hamann osztrák történész megállapítását. A királyné életéről szóló képeskönyvében egyértelműen világos színű ír farkas látható a Ludwig Angerer
által készített fotókon, Shadow aláírással.
Az 1860-as évek elején még kölyökkorában kapta ajándékba Viktória angol királynőtől. Hogy mennyire
szerette Erzsébet a gyönyörű ír farkast bizonyítja az is, hogy egész fotósorozat készült kettőjükről. Ez azért is
érdekes, mert a királyné valójában babonásan félt a fotómasinától. Sajnos a
kedvencek élete sem végtelen. Festetics Mária német nyelven írt, magyarul a kastély gondozásában megjelent
naplójából tudjuk, hogy mikor is jött
el vég.
Részlet a könyvből: „Gödöllő,
1875. november 22. A császárné szép,
hűséges Shadow kutyája halott! Hirtelen súlyosan megbetegedett, és mivel menthetetlen volt és nagy kínjai
voltak, ő maga adta be neki a ciánt!
Ezt a tettet nagyszerűnek tartom!
Megsiratta. Hát nem volt-e olyan,
mint egy régi jó barát, és nem volt-e
tanúja olykor úrnője könnyeinek és
bánatának? – Mi jó barátok voltunk.
A császárné sokat adott a kutya ösztönére. Miután mi ismeretségünk első

pillanatától kezdve barátok voltunk –
amivel nem mindenki dicsekedhetett
a császárné környezetében –, talán
könnyebb volt úrnőm bizalmát elnyernem, mint máskülönben lett volna!”
Platóról kevesebbet tudunk. Nem
tudjuk, hogy mikor és hogyan került
az udvarba. Annyit viszont megbízhatóan ismerünk, hogy vele próbálta betöltetni a királyné kedvence, Shadow
elvesztése miatti űrt.
Gróf Corti, Erzsébet egyik első életrajzírója szerint Plato szép juhászkutya volt. Ennél közelebbi fajmeghatározást nem ismerünk róla.
Ismét egy Ferenczy Idához írt levélből: „Mit gondolsz – kérdezte felolvasónőjétől – hű maradt e nekem
Plato, fog e nekem örülni s a régi lenni. Hányszor gondoltam rá, s vágyódtam utána. Azt tudom, hogy én őtet
nagyon szeretem, s alig várom viszont látni…”

Plato 1881-ben távozott az örök
vadászmezőkre. Őt is a kastélyparkban temették el, és neki is készítettek
sírtáblát.”
(k.j.-sz.m.)

A Szecesszió Évével az Utazás kiállításra

Gödöllői emléktáblák

Gödöllő a turisztikai börzén

Udvarháztól a múzeumig

Gödöllő az idén is képviselteti
magát az Utazás kiállításon, ez
alkalommal városunk nevezetességei mellett a Szecesszió
Évének programjait ajánlja az
érdeklődők figyelmébe.

Hosszú, és színes története van
az egykori Hamvay-kúria épületének, ami ma építészetileg, városképileg és a kulturálisan is
meghatározó szerepet tölt be. A
műemlék épületre 1999-ben került fel a márványtábla, amiről
az arra járók néhány mondatban megtudhatják, milyen jelentős épület mellett vezet el útjuk.

Február 28-tól március 3-ig rendezik
meg az idén az Utazás kiállítást, amire a Turisztikai Egyesület Gödöllő a
városunkat bemutató, és a Szecesszió
Éve prospektusait, valamint az egyesület tagjainak szóróanyagait viszi magával.
A Gödöllői Királyi Kastély, az Erzsébet Királyné Szálloda és Étterem
mellett ez alkalommal a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház is képviselteti magát az eseményen. Ez utóbbi
a hotel szolgáltatás mellett a máriabesnyői bazilikára, és a különböző
rendezvényekre is fel kívánja hívni a
figyelmet. Kiemelten ajánlják majd a
látogatóknak az elmúlt években egyre
ismertebbé váló „Besnyői Passiót”,
amit hagyományosan virágvasárnap
mutatnak be.
De a kiállításon jelen lesz többek
között a Gödöllői Városi Múzeum, a
Pilisi Parkerdő Zrt., a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület, a Lázár Lovaspark, a Szent István Egyetem és a
GAK, ami Babatpusztát ajánlja majd
a látogatók figyelmébe.
Február 28-án és március 1-jén
délig a turisztikai szakmát, ezt követően pedig a nagyközönséget várják a
rendezvényre. A helyszínen bőséges
kínálat várja az érdeklődőket, hiszen
az idén több mint harminc kiemelt
programot jegyeznek a tematikus év
részeként. Hazánk legnagyobb idegenforgalmi rendezvényén ismét lesz
Gödöllő totó, amit az elmúlt években
is több százan töltöttek ki.
Településünk szépségei és programjai mellett a helyszínen kulturális
életünkből is ízelítőt kapnak majd a

látogatók. Szombaton és vasárnap
ugyanis három alkalommal a standhoz közeli színpadon gödöllői, illetve a gödöllői térséghez tartozó program szórakoztatja a vendégeket.
Szombaton 16 órától a D’Elia Szalon Erzsébet királyné ruháit csodálhatják meg, vasárnap pedig 12 órától
a Csata Táncegyüttes műsorát tekinthetik meg, majd 16 órakor a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő előadását láthatják az érdeklődők.
A Turisztikai Egyesület Gödöllőt az
A pavilon közepén, Budapest és Környéke 270 m2-es 207/D standján találhatják majd meg a látogatók.
*
Az Utazás kiállításon rendre díjazzák azokat az anyagokat (filmeket,
prospektusokat), amik egy-egy település nevezetességeit, eseményeit mutatják be. Ebben a megmérettetésben
is jelen lesz az idén Gödöllő.
A prospektusok közötti versenyben
ismét részt vesz a Turisztikai Egyesület Gödöllő, a Rejtett kincsek Pest kapujában című kiadvánnyal, aminek
újabb, frissített kiadása nemrég készült el. Emellett a rendezvény keretén belül meghirdetett I. Turisztikai

Gödöllő legrégebbi épülete a Hamvaykúria. A kúriát 1662-ben építtette az akkori földbirtokos, Hamvay Ferenc, aki
Gödöllő történetének első olyan birtokosa volt, aki udvarházat tartott fenn, s
tartósan helyben lakott. Az eredetileg
földszintes kúriában élt a következő tulajdonos, Bossányi Krisztina is. Az
épület mai formáját a XVIII. század
közepén, a később a kastélyt felépíttető
Grassalkovich I. Antal idején nyerte el.

Kommunikációs pályázaton is részt
vesz városunk, ezen a Kutya Világkiállításra készített imázsfilm mérettetik meg.
(ny.f.)

Az udvarházra emeletet húzatott és
vendégfogadóvá alakíttatta. Az épület
fia és unokája idején is fogadó maradt,
de itt működött az első gödöllői gyógyszertár is, amelyet III. Grassalkovich
Antal Besnyőről, a kapucinusoktól költöztetett be 1814-ben.
A királyi időszakban az Erzsébet királynéról elnevezett szálloda kapott helyet az épületben, amely a társasági élet
legfontosabb helyszínévé vált. Az
1870-es évektől itt működött a kaszinó,
s ekkoriban alakították ki az emeleten a

nagytermet, ahol a táncestélyeket, színi
előadásokat tartották.
1916-ban a szálloda megszűnt, ettől
kezdve a Hamvay-kúria közművelődési célokat szolgált. 1916-tól 1930-ig a
minorita rendiek gimnáziumának adott
otthont. (Ebben az időszakban, 1929 és
1931 között hozták létre a földszinten a
mozi helyiségeit, az emeleten pedig a
mozigépész lakását.)
A gimnázium után 1933-tól
1944-ig leánypolgári, 1944 és
1947 között fiúpolgári iskola
működött itt, majd 1948-tól általános iskola.
Ennek keretein belül hozta
létre Heltai Miklós történésztanár két évtizedes gyűjtőmunka eredményeként 1972-ben a
helytörténeti szobát. A főként
ásatási leletekből, használati
tárgyakból, régi iratokból és térképekből álló gyűjtemény hat év alatt alkalmassá vált az intézményesítésre. Így
jöhetett létre 1977-ben a már önálló
helytörténeti gyűjtemény, amely a
helytörténet, az egykori gödöllői művésztelep (1901-1920) és a város természeti környezetének bemutatását és
kutatását vállalta fel. Az intézmény fokozatosan birtokba vette a Hamvaykúria épületét, majd 1988 decemberében kapott múzeumi rangot.
(b.z.)
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A 2013-as év kétéltűje: a barna ásóbéka
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Kétéltű- és
Hüllővédelmi Szakosztálya 2013-ban a
barna ásóbékát választotta az év kétéltűjének.
Rejtőzködő, éjjeli életmódja miatt a faj
hazai elterjedéséről hiányos ismeretekkel rendelkezünk, állományainak több

országban tapasztalható visszaszorulása
miatt azonban mindenképpen fokozott
figyelmet érdemelne. Az évről-évre másik fajt középpontba állító „Év kétéltűje” (vagy „Év hüllője”) program célja a
hazai herpetofauna térképezésének elősegítése. A barna ásóbéka zömök testalkatú állat, mely hátának sötétbarna foltjairól, függőleges pupillájáról és a hátsó
lábain található jellegzetes ásósarkantyúról ismerhető fel legkönnyebben.
Az eddigi vizsgálatok alapján hazánk
sík- és dombvidéki területein széles körben elterjedt, középhegységeinkben ritka. Életmódja miatt a laza talajszerkezetű löszös, homokos területeket részesíti előnyben. A nagyobb zárt erdőségek
és sziklás területek kivételével a legváltozatosabb élőhelyeken fordulhat elő.
Gyakran az ember közvetlen közelében:
városi parkokban, kertekben, mezőgazdasági területeken is megtalálható.
Általában márciustól októberig aktív. A
szaporodási időszakot kivéve éjjeli állat,
a nappalt a laza talajban tölti, ásósarkan-

tyúival akár fél méter mélyre is könnyűszerrel beássa magát. Ásás közben éles
sarokgumójával a földet kifelé szórja és
közben testét hátrafelé tolja, így rövid
idő alatt majdnem teljesen függőleges
helyzetben tűnik el a földben, mely azután teljesen bezáródik fölötte. Rejtekhelyéről csak sötétedés után merészke-

dik elő. Táplálékául rovarok, pókok,
meztelencsigák és férgek szolgálnak.
Veszélyhelyzetben testét felfújja, ijesztő
hangot ad, bőrén át fokhagymaszagú,
kellemetlen váladékot bocsát ki. Leggyakrabban különféle ragadozó madarak zsákmányolják.
A barna ásóbéka március végén, április
elején vonul a vizekhez, ilyenkor néha
napközben is megfigyelhető. Előnyben
részesíti az olyan náddal, gyékénnyel
szegélyezett, dús vízinövényzettel rendelkező állóvizeket, melyekből hiányoznak a ragadozó halak. Rövid petezsinórjában a peték több sorban állnak.
Lárvai többnyire 2-4 hónapig fejlődnek,
és átalakulásuk előtt akár 10 centiméteresnél is hosszabbra nőhetnek, mellyel
hazai ebihalaink között a legnagyobbnak számítanak. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, hogy az ásóbéka Magyarország teljes területén előfordul, rejtett
életmódja miatt azonban nehéz képet alkotni állományainak helyzetéről. Legfőbb veszélyforrást élő- és szaporodó-

helyeinek megszűnése jelenti, helyhűsége és speciális környezeti igényei miatt
új területeket csak lassan képes kolonizálni. Ebihalai fokozottan érzékenyek
élőhelyük szennyeződéseire és a ragadozó halak jelenlétére. A kifejlett egyedek számára a közúti gázolás jelenti a
legfőbb veszélyt. Magyarországon a
többi kétéltű és hüllőfajhoz hasonlóan
védett, természetvédelmi értéke 10 ezer

forint. Az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya idei évben a barna
ásóbékát szeretné jobban megismertetni
a nagyközönséggel, ezért a honlapjukon eddig is megtalálható részletes fajleíráson kívül a fajt bemutató kiadványok és poszterek készítését, valamint a
fajhoz és védelméhez kapcsolódó programokat terveznek.
Az információs kiadványok és poszterek készítésén túl iskolai ismeretterjesztő előadások tartása, kirándulások
szervezése is a céljaik között szerepel.
Ezekről a programokról részletes információk a szakosztály honlapján
(khvsz.mme.hu) lesznek majd olvashatóak. Ha a fajjal vagy a programokkal kapcsolatban kérdés merül fel, a
khvsz@mme.hu e-mail címen lehet érdeklődni. A szakosztály „Év kétéltűje”
programjában minél több előfordulási
adatot szeretne gyűjteni a barna ásóbékáról, melyeket a Országos Kétéltűés Hüllőtérképezés honlapjára lehet
feltölteni.
mme

Több százmilliós támogatás

A korallok védelmére
Az ausztrál kormány újabb
összeggel támogatja a Nagykorallzátony védelmét – jelentette be közleményében Tony
Burke környezetvédelmi miniszter.
„A Gillard-kormány teljes mértékben
elkötelezett a Nagy-korallzátony védelmének ügyében, ezért ezt kiemelt

évben a kormány újabb 800 ezer
ausztrál dollárral (177,5 millió forint)
segíti a zátony védelméért vívott harcot. A Gillard-kormány tavaly 1,43
millió dollárral (317 millió forint) támogatta az Association of Marine
Park Tourism Operators (AMPTO)
nevű egyesületet, melynek tagjai már
jó ideje küzdenek a töviskoronás tengericsillagok visszaszorításáért.
„A kormánytól kapott első támogatás idején több mint 37 500 példányt
távolítottak el a Cairns, Port Douglas
és a Whitsunday-szigetek körüli turistaközpontok területéről, helyreállítva ezzel a helyi ökológiai egyen-

súlyt és megerősítve a célterületek regenerálódó képességét” – mutatott rá
a környezetvédelmi miniszter. A kormány továbbá 100 ezer dollárral (22,2
millió forint) kívánja támogatni az
Ausztrál Tengertudományi Intézet
(AIMS) munkáját, hogy szakemberek
a tanulmányok alapján vizsgálhassák
a töviskoronás tengericsillagok kordában tartásának lehetőségeit. ng.hu

elsőbbséggel kezeli” – nyilatkozta
Tony Burke. Komoly fenyegetést jelent a világ legnagyobb élő organizmusára a korallevő töviskoronás tengericsillag, amelynek kifejlett példánya akár az egyméteres átmérőt is elérheti, és gyorsabban pusztítja a zátony korallállományát, mint ahogy az
regenerálódni tudna – tette hozzá.
Burke szerint a mostani költségvetési

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

Előbújtak a tavasz első hírnökei

Egyetemi botanikus kert

A tél végéhez közeledve kinyíltak az első kora tavaszi virágok a Szent István
Egyetem Mezőgazdasági- és Környezettudományi Karának gödöllői Botanikus Kertjében. A fehér leplű kikeleti hóvirág mellett az élénksárga téltemető és
a lila illír sáfrány dekoratív virágai jelzik a természet ébredezését. A városi védettség alatt álló kertben tavasztól késő őszig számos színpompás növényfaj és
érdekes programok várják az idén is a látogatókat.
További információk: www.botanikuskert.mkk.szie.hu, tel.:28/522-000/1761.
Sz.O., M.M., B.T., Fotó: Takács Gábor

Miért potyog a fikusz levele?
Sok baj van a szobanövényekkel, a féltő
gondoskodás, rendszeres öntözés, friss
levegőhöz, földhöz juttatás, tápoldatozás ellenére hullatják leveleiket, kornyadoznak, megannyi nyavalyájukkal keserítik gondozójukat. Ráadásul igen ocsmánnyá vált formájuk blama a vendégek előtt. A szobanövény-kinyírás két
példája: ”Egy gyönyörű, magas fikusznak (már túl magas volt) a tanácsok szerint levágtam a tetejéből egy félméteres
darabot, ledugtam egy másik cserépbe,
hiába locsolgattam, elhullottak a levelei.” Vagy a másik: „Ha az ablaknál van,
ott a radiátor, tehát túl meleg van. Ha
nem az ablaknál volt, akkor persze sötét
volt neki.”
Mit lehetne velük tenni? – hangzik
gyakorta a kérdés.
Ha ilyen szerencsétlen torzókat látunk
egy lakásban, rögvest nekiállnánk tologatni őket olyan helyre, ahol jobban érzik magukat. De szívesen elővennénk a
metszőollót, a hormonport és megstuccolnánk a kopasz hajtásokat, kérnénk
dunsztos üveget, hogy hajtassuk a levelet, szárat. Biztatnánk türelemre a háziakat: kis idő múlva kihajtanak a rejtett
rügyek, gyökeret ereszt a köcsögben a
csonka szár. Elmagyaráznánk, hogy viszonylag kis kosszal milyen jófajta táptalajt lehetne készíteni és így tovább. A
lényeg, hogy a bajba jutott növények
többsége megmenthető, ha szerény igényeiket felületesen megismerjük. Arról
szó sincs, hogy biokémiai, sejt- és szövettani kurzusokra kellene járni, pusztán
közel olyan helyzetet kellene teremteni,
ami hasonlít az eredeti élőhelyükön találhatóhoz. A kedvelt szobanövények
rendkívül toleránsak, amit bizonyít,
hogy nem kell a lakásból pampát, esőerdő avarzónáját csinálni, mégis megélnek. Rákvirág, datolyapálma, aszparágusz, filodendron, fikusz, szobafenyő és
még sorolhatjuk az átlagos méretűnek
mondott lakásokban a nekik szánt helyet gyakorta túlnövő fajtákat. Ha ezek a
növények jól érzik magukat – ami a
gondozót dicséri –, akkor „égig érő paszulyként” hamar elfoglalják a lakást, ha
nem, akkor önmaguk karikatúráiként
meredeznek a sarokban. Az ilyen növények ellen a legegyszerűbb védekezés
be sem engedni őket a lakásba. De ha

már bent vannak, akkor érdemes gondoskodni róluk, mert szemet gyönyörködtetőek, később azonban, ha óriásokká növekedtek, szívfájdalom nélkül meg kell
tőlük szabadulni vagy túlburjánzó ágaikat kell nyesegetni. Sokan gondolják
így, mert a hirdetési újságokban gyakorta olvasható ilyen megszabaduló üzenet.
Jó néhány leveles szobanövény a szub-

trópusokról származik. Aki járt már őshazájukban, Dél- és Közép-Amerika,
Afrika, Malajzia, Kambodzsa, Thaiföld,
Vietnam dzsungeleiben, biztos, hogy
nem szeretné lakását párától csepegő
szubtrópusi erdővé változtatni. Átmeneti trópuspótló megoldásokat azonban
lehet találni, például gyakorta permetezni, fürdetni, a cserepek alá vízzel teli
tálat rakni. A sokalakú fikuszfélék jól
bírják a szélsőséges tartásmódot. A talán
legismertebb, Távol-Keletről érkezett
Ficus benjamina környezetére igénytelen, lépcsőházban, irodában is megél, de
az egyszeri kiszáradásra is szélsőségesen reagál. A csüngő levelű fikusz tarka
levelű változatai is kedveltek. Ha meleg,
száraz helyiségben van, leveleit vadul
hajigálhatja, nem árt permetezni, kaviccsal megszórt, állandóan nedves tálcára állítani, és havonta zuhanyozni. A
szobanövények levélhullásukkal hozzák a leggyakrabban a frászt gazdáikra.
Évszakváltozáskor, és ilyennek számít
egy-egy fagyosabb téli periódus is, elkerülhetetlen, hogy hosszabb-rövidebb idő
alatt a növény felkopaszodik, és nem
csak csúnya lesz, de esetleg el is pusztul.
Csupán általánosságban mondható el,
hogy a legtöbb növény számára télen a
15-22 fokos, egyenletes hőmérséklet
lenne megfelelő; ekkor a legtöbb növény jól érzi magát, pontosabban képes
megélni. Ennél azonban bonyolultabb a
növények hőigényének eltalálása. A legtöbben kedvelik, ha a fénymentes időszakban kissé lehűl környezetük. edenk

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Chloe: Ivartalanított keverék szuka. Nagyon jó jelzőkutyus. Elég sok megpróbáltatáson ment keresztül, így
türelmes gazdit keres. A szökésmentes kerítés elengedhetetlen!

Március 2-án és 3-án
9-11 óráig:
Alf: Gödöllőn befogott palotapincsi kan. Nagyhangú, pörgös aktív kutyus. Elsősorban
olyan gazdit keres aki megosztja vele a házat is és beengedi.

Foltos: Gödöllőn befogott, juhászkutya jellegű, keverék
kan. Mellkasa és egyik tappancsa fehér. Nyakában szöges-fojtó nyakörv volt. Eredeti gazdáját vagy új örökbefogadóját keresi!

Monokli: Fiatal, nagytestű,
keverék szuka. Csontsovány,
nyaka és a lábai sebesek, valószínűleg csapdába lépett.
Ennek ellenére emberfüggő, bújós, vidám kutyus.

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Sport

Futsal – Alapszakasz harmadik a Gödöllő

Röplabda – Könnyedén a négy között a bajnokságban

Már biztos a dobogó

Hétvégén Magyar Kupa döntő

Az elmúlt héten Debrecenben
vendégszerepelt a Gödöllői Bikák csapata a Futsal NB I alapszakaszának utolsó előtti játéknapján. Baranyai Pál együttese
nyerni tudott, ezzel eldőlt, hogy a
3. helynél rosszabb pozícióban
már nem végezhet.

Könnyedén jutott a legjobb négy
közé a bajnokságban a TEVA-Gödöllői RC csapata, miután három
sima meccsen múlta felül az Újpesti TE együttesét. A döntőbe jutásért az Aluprof-TF lesz az ellenfél.

Úgy utazott Debrecenbe a csapat, hogy
tudta, ha nyernek, akkor elérték céljukat, azaz az alapszakaszban a legjobb
háromban végeznek. Az utolsó előtti helyen szerénykedő debreceniek számára
mindössze az volt a cél, hogy ne sereghajtóként végezzenek, ennek megfelelően álltak hozzá a meccshez. Meg is
nehezítették a mieink dolgát, a vártnál
talán szorosabb is lett a találkozó, de
összességében elmondható, hogy megérdemelten nyerték a Bikák a mérkőzést.

Győzelmével a csapat 41 pontos és már
behozhatatlan előnyre tett szert a 4. helyen álló 35 pontos szegediekkel szemben, ráadásként, amint azt előző számunkban olvashatták, az Aramis ellen
elvett 4 pontjukat is visszakapták Szente Tamásék. Az alapszakasz utolsó fordulójában a bajnoki címvédő és most is
listavezető Rába ETO látogatott Gödöllőre, a találkozót lapzártánk után rendezték.
A Gödöllői Bikák 3 pontra van a 2. helyen álló Berettyóújfalutól, így egy esetleges gödöllői győzelem, valamint a berettyóiak veresége (Aramis vendégei
lesznek) azt jelenthetné, hogy a 2. helyről várhatná a rájátszást a csapat.
Futsal NB I, 21. forduló
Debreceni EAC – Gödöllői Bikák-Vasas Phiton 5–7 (2–3) Gól: Szimcsák
Tamás, Vidák Balázs (2), Szente Tamás,
Biczi Gábor, Nagy Roland, öngól. -tt-

Labdarúgás – Kezdődik a szezon

A listavezetőnél kezd a Gödöllő
Március első hétvégéjén folytatódik a Pest megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság. A
Gödöllői SK a 10. helyről várja
a tavaszi folytatást és már az
első fellépésén nagy erőpróbára kényszerül, a listavezető Veresegyház vendége lesz a csapat.
A télen edzőcsere történt a klubnál,
Lilik Pál lemondott a helyére az egykori NB I-es labdarúgó, edzőként legutóbb éppen Veresegyházán dolgozó
Jenei Sándor ült le a gödöllői padra.
A felkészülés, ha csak az edzőmérkőzések eredményét vesszük figyelembe, akkor sikeres volt, egyszer kapott ki mindössze a csapat és többek
között legyőzte az NB III-as Tápiószecsőt is. Természetesen a csapat
igazi arcát a tétmérkőzések mutatják
majd meg és kell is majd a jó játék,
ugyanis a magyar labdarúgás átszervezése a hátországot is érinti. A jelenleg 10. helyen álló Gödöllőnek mini-

mum 3 csapatot meg kell előznie a tavasz végéig, hogy biztos bentmaradónak vallhassa magát. Ennek érdekében a játékoskeretet némileg megerősítették a vezetők. Visszatért a csapathoz Sipeki Attila kapus, míg több fiatal játékos is csatlakozott a GSK-hoz.
-li-

A GSK tavaszi hazai mérkőzései
(Táncsics Mihály úti Sportcentrum):
Március 9., szombat 14:30:
Gödöllői SK – Hévízgyörki SC
Március 23., szombat 15:00:
Gödöllői SK – Péceli SSE
Április 13., szombat 15:30:
Gödöllői SK – Újlengyel DSE
Április 24., szombat 16:00:
Gödöllői SK – Pilisi LK-Legea
Május 1., szerda 16:30:
Gödöllői SK – Törökbálinti TC
Május 11., szombat 16:30:
Gödöllői SK – Alsónémedi SE
Május 25., szombat 17:00:
Gödöllői SK – Budakalászi MSE
Részletes program: adatbank.mlsz.hu

Gödöllői kupasiker
Február 16-án, a mogyoródi
sportcsarnokban rendezték meg
a Boskó Péter férfi Junior Kézilabda Emléktornát.

szerkezet változásaira is megpróbáltunk
felkészülni. A torna tapasztalatainak biztosan nagy hasznát fogjuk venni a bajnokságban.

A színvonalas rendezésnek köszönhetően erős mezőnyben mutathatták meg
az NBI/B-s bajnokság tavaszi rajtjára
készülő Gödöllői KC junior korú kézilabdázói, hogy hol is tartanak a felkészülésben. Az első mérkőzésen a tavalyi
tornagyőztes Vecsés csapatát hat, a második találkozón a házigazda Mogyoród
csapatát 12, míg a négycsapatos torna
utolsó meccsén a Solymár csapatát 18
gólos különbséggel múlták felül fiataljaink, és megérdemelten végeztek az első helyen. A torna legjobb
kapusa a gödöllői Kármán Péter lett.
Mácsár Gyula edző
így értékelte a szereplést: – A mérkőzések során mind védekezésben,
mind támadásban különböző taktikai variációkat tudtunk gyakorolni, illetve a csapat-

A csapat tagjai voltak: Szilágyi Dániel,
Bátori Bence, Pető Martin, Schmidt
Hans, Király Ábel, Herdovics Mihály,
Pacs Róbert, Kármán Péter, Szabó Gergő, Tácej Zoltán, Trézsi Norbert, Laczkó Szilárd, Durucz Miklós, Hajdu Zoltán (tech. vez.), edző: Mácsár Gyula.
(Betegség és sérülés miatt a képről hiányzik Kiss Tamás, Gombás Bence,
Gombás Máté).

Március 1-3. között Gödöllőn, a Szent
István Egyetem sportcsarnokában ren-

Vívás – Női kard világkupa

Nyolcadik a kardcsapat
Nyolcadik helyen végzett a
gödöllői Benkó Rékát a soraiban tudó női magyar kardcsapat a belgiumi Gentben
megrendezett kard Világkupán, míg egyéniben Rékának
nem sikerült feljutnia a 64-es főtáblára.

A Benkó Réka, Márton Anna, Varga
Dóra, Várhelyi Anna négyes a nyolcaddöntőben a lényegesen magasabbra rangsorolt franciákat 45:43-ra verte,
de a negyeddöntőben az amerikaiak
ellen már nem sikerült a bravúr
(25:45), így az 5-8. helyekért mérkőztek a hölgyek. Itt Kína ellen 45:30-ra,

Úszás – Gödöllői reménység

Pintér Fruzsina ismét remekelt
A Hajós Iskola növendéke az egy évvel idősebbek mezőnyében 50 méter
gyorson és 100 méter gyorsúszásban

első, míg 50 méter háton és 100 méter
vegyesben 2. helyen végzett az 19992000-es korcsoportban.

Sakk – Mattok Biatorbágyon

Versenyben az NB II-ért
Újabb nagyarányú győzelmet
aratott a Gödöllői Sakkbarátok
első csapata Biatorbágy ellen a
Pest megyei sakk csapatbajnokság 7. fordulójában, amellyel továbbra is versenyben van az NB
II-t jelentő helyekért.
Pest megye Szuper csoport, 7. forduló
Biatorbágy – GSBE 3–7 Győzött: Bándy A., Reznák A., Nagyajtai G., Veréb

G., Fehér M., Molnár L.; Döntetlen:
Ruttkay P., Törőcsik J.; Vesztett: Sillye
K., Kozma G.
Következő mérkőzés:
Március 17., Pest megye Szuper csoport: GSBE – Gyömrő
Utánpótlás – Diákolimpia
Remekül szerepeltek a gödöllői ifjúsági sakkozók a Pest megyei Diákolim-

A felsőoktatási sportélet fejlesztéséért

Hajós Alfréd Terv

16-17 óra között.
Helyszín: Damjanich János Általános Iskola.

-tl-

Magyar Kupa négyes döntő – Gödöllőn az elit

-mgy-

Nyílt nap a Grassalkovich SE-nél

fiak négyes döntőjére is Gödöllőn kerül
sor. További érdekességgel szolgálhat
majd a hétvége a kilátogatóknak, hogy
az ülőröplabdázással is megismerkedhetnek a nézők, ugyanis betétprogramként március 2-án az ülőröplabda férfi
döntőjének is szemtanúi lehetünk majd.

A negyeddöntő párharcának utolsó találkozóján, hazai pályán ugyan egy szettet elvittek a vendégek, de ez a részükről
csak a szépségtapaszra volt elegendő,
valamint arra, hogy összesítésben ne
nullára végezzenek. Ludvig Zsolt
együttese két 3–0-ás és egy 3–1-es sikerrel abszolválta a négy közé jutást a
bajnokságban és magabiztosan várhatja
ellenfelét, az Alufort-TF csapatát, amely
3–1-es összesítéssel jutott be a legjobb
négybe a Nyíregyházával szemben.
Kettős pikantériája is lesz a párharcnak,
ugyanis a TF kispadján az egykori gödöllői edző, Hollóssy László ül, míg a
Gödöllőn megrendezésre kerülő Magyar Kupa négyes döntőjének elődöntőjében is ez a két csapat mérkőzik majd
meg egymással március 2-án az egyik
ágon a döntőbe jutásért.
Női NB I negyeddöntő, 3. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Újpesti TE 3–1
(15, -24, 18, 13)

Február 16-án rendezték meg Százhalombattán 26 csapat, 484
úszó részvételével a III. Szalai Já-nos Úszó Emlékversenyt. A gödöllői Pintér Fruzsina a Budapest Honvéd úszócsapat tagjaként
ezúttal is remekelt.

Kézilabda – Utánpótlás

Nyílt napot hirdet a Grassalkovich
SE akrobatikus torna szakosztálya.
Dátum: 2013. február 27., szerda

dezik meg a 2013-as Röplabda Magyar
Kupa négyes döntőjét. Városunk harmadik alkalommal fogadhatja majd a
honi röplabdázás elitjét. Az idei döntő
abból az apropóból viszont különlegesnek számít, hogy először láthatjuk vendégül a férfi röplabdázás krémjét,
ugyanis a hölgyekkel egyetemben, a fér-

Február 20-án, a Szent István
Egyetemen kerekasztal-beszélgetésen ismertették az egyetemi és főiskolai sportélet fejlesztésére hivatott Hajós Alfréd Tervet és annak részleteit.
A tervet Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség
(MEFSZ) elnöke mutatta be. A

MEFSZ tervei között szerepel, hogy az
elkövetkező 7 évben (2013-2020) a
sportoló diákok 10%-os arányát 20%ra növeljék. A fejlesztésekkel a szabadidős sportlehetőségeket, a versenysportot, valamint mindezek intézményi
és infrastrukturális feltételeit szeretnék
fejleszteni. A Hajós Alfréd Terv felveti
egy 2019-es vagy 2021-es Nyári Universiade megpályázását.

míg Lengyelország ellenében 45:33-ra
kapott ki a csapat, így végül a 8. helyen
végeztek a mieink.
Egyéniben nem sikerült ilyen jól a női
magyar bajnok, Benkó Réka szereplése, ugyanis nem sikerült feljutnia a
64-es főtáblára, miután kikapott az
amerikai Stone ellen 15:14-re. Összességében a 87. helyen végzett a gödöllői kardozó a genti Világkupán.
-tt-

Ráadásként beválasztották a Honvéd
nöi vegyesváltójába is, ahol 50 méteres gyors számban indulva szintén
egy arannyal gazdagitotta az éremgyüjteményét.
A budapesti Honvéd úszójaként jelenleg a 2000-es születésű lányok között
ranglistavezető 50 gyors, 50 hát és
100 gyorson is.
-ll-

pia döntőjében. Az első korcsoportban
a fiúknál Lauber Kolos a 6. helyen
végzett, a 2. korcsoportban Személyi
Balázs 3. lett, a 3. korcsoportban Törőcsik József az 5. helyen zárt, a 4.
korcsoportban Knon Máté 7. helyen
fejezte be a versenyt, míg az 5. korcsoportban Sztrehalek Mihály a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott
fel, Fábián Zoltán pedig a 2. helyen
végzett és jutott így be az országos
döntőbe. A lányoknál az 5. korcsoportban Ecsedi Orsolya első, valamint
Petrovics Nikolett 2. helye szintén országos döntőbe jutást ért.
-vb-

Freyer Tamás testnevelő tanár, a
MEFSZ alelnöke elmondta, hogy az
egyetemeken belüli és az egyetemek
közötti versenyekkel lehetne kezdeni a
terv megvalósítását, mindezen felül
fontos feladat az élsportolók kettős
életpályamodelljének segítése.
Solti László rektor emlékeztetett rá,
hogy rektori programjában kiemelt jelentőséget kapott a hallgató vonzerők
fejlesztése, beleértve a sportot is. Elhangzott, hogy a londoni olimpiára
egyetemi egyesületként egyedül a Gödöllői EAC adott versenyzőt, Deák
Nagy Marcell atléta személyében.

2013. február 27.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK
Óvodásoknak,
és 1-4. osztályosoknak
MESESAROK
(Gödöllői művésztelep
állandó kiállítás)
ZSIVAJGÓ TERMÉSZET
A Gödöllői dombvidék
állat- és növényvilága
(Zsivajgó természet állandó
kiállítás)
KERESD A JELED!
Mi az a múzeum?
Milyen tárgyak vannak a
múzeumban?
(Gödöllő, a nyitott város
állandó kiállítás)
5-12. osztályosoknak
ANGYALI KALANDOZÁS
Séta a barokk Gödöllő
műemlékei között.
A városi múzeum barokk
terméből kiindulva
felfedezzük a belváros
jellegzetes barokk emlékeit.

A KIRÁLYI VÁRÓBAN
KIRÁLYI UTAZÁSOK
A múzeumpedagógiai
foglalkozások
Ára:200 Ft/fő
Információ, jelentkezés:
Kerényi B. Eszter
múzeumpedagógus
gmuzeum.g@gmail.com
Telefon:
28-419-068
vagy 06-20-269-2007
(munkaidőben)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott
Művészeti Intézete tisztelettel meghívja Önt
2013. MÁRCIUS 2-ÁN (SZOMBATON) 16 ÓRÁRA A GIM-HÁZBA

KÖRÖSFŐI 150 CÍMMEL RENDEZETT KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA
Résztvevők: Bernát Barbara, Jánosi Nikolett, Kontár Emese, Nádi Boglárka, Csepella Olivér,
Gilicze Gergő és Körös János tervezőgrafikus hallgatók
Tanáraik: Juhász Márton tipográfus és Orosz István grafikusművészek
A kiállítást köszönti: Dr. Gémesi György Gödöllő város polgármestere
A kiállítást megnyitja: Körösfői András mérnöktanár, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
kurátora, és Orosz István egyetemi
tanár, a program kurátora
A kiállítás megtekinthető a GIMHázban 2013. április 28-ig, minden
szombaton és vasárnap 14-17
óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
GIM-Ház, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660.
gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Közérdek

„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!”
FELMÉRÉS A GÖDÖLLŐI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI SZOKÁSOKRÓL
Tisztelt Gödöllői Lakosság!
Több mint egy éve indult útjára Gödöllő Város Önkormányzata által a
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város” program, mely a város kerékpáros közlekedésének fejlesztését tűzte
ki célul. A helyi kerékpárosklubbal
együműködve a 2012-es évben a
kerékpártámaszok telepítése melle
számos közlekedési fejlesztést hajtounk végre, amely a gödöllői kerékpárosok közlekedését segí.
Fontos mérföldkőhöz érkeztünk a további fejlesztések irányának kijelölésében, melynél a fejlesztési célok
pontos meghatározásához szükséges
a helyi adoságok és kerékpáros közlekedési szokások részletes felmérése. A kérdőíves felmérés keretében
szeretnénk megismerni a lakosság
véleményét, jelenlegi közlekedési és
kerékpározási szokásait.
Az alábbi kérdőív kitöltésével segíthe ezt a munkát, ak van részt vehet Gödöllő kerékpáros stratégiájának kialakításában. Fontos, hogy a
felmérés során minél több véleményt ismerjünk meg. Így arra kérjük
Önöket, hogy háztartásukban minél
több gödöllői illetőségű 14 év fele
lakos töltse ki a kérdőívet, melynek
kitöltése alig pár percet vesz
igénybe!
A kérdőívet a Polgármesteri hivatal
portáján lehet leadni, vagy kitölthető
a akerekparosbaratgodolloert.blog.hu
címen.
HATÁRIDEJE: MÁRCIUS 31.
1. NEME:
• Férﬁ

• Nő

2. ÉLETKORA:
• 14-18
• 19-25
• 26-40
• 41-55
• 56-70
• 713. AZ ALÁBBI KÖZLEKEDÉSI MÓ
DOK KÖZÜL  A MÁRCIUSTÓL NO
VEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAK
BAN  MELYIK KETTŐT HASZNÁL
JA LEGGYAKRABBAN VÁROSON
BELÜLI KÖZLEKEDÉSRE?
• autóbusz
• HÉV
• gyaloglás
• személyautó – sofőrként
• személyautó – utasként
• kerékpár
• motorkerékpár
4. AZ ALÁBBI KÖZLEKEDÉSI MÓ
DOK KÖZÜL  A MÁRCIUSTÓL
NOVEMBERIG TERJEDŐ IDŐ
SZAKBAN  MELYIK KETTŐT HASZ
NÁLJA LEGGYAKRABBAN VÁRO
SON KÍVÜLI KÖZLEKEDÉSRE?
• autóbusz
• HÉV
• vonat
• személyautó – sofőrként
• személyautó – utasként
• kerékpár
• motorkerékpár
5. RENDELKEZIKE ÖN KERÉKPÁR
RAL, HA IGEN MILYEN RÉGI A
KERÉKPÁRJA?
• igen, a kerékpárom öt évnél
ﬁatalabb
• igen, a kerékpárom z évnél
ﬁatalabb
• igen, a kerékpárom z évnél
idősebb
• nem, nincs kerékpárom

6. ÖN HASZNÁLJAE KERÉK
PÁRJÁT, HA IGEN, ELSŐDLEGESEN
MILYEN CÉLBÓL?
• közlekedési célból, főként városon
belül
• közlekedési célból, főként városon
kívül
• szabadidős, sportolási célból
• nem kerékpározom egyáltalán
7. MILYEN GYAKRAN HASZNÁLJA
KERÉKPÁRJÁT  A MÁRCIUSTÓL
NOVEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAK
BAN  AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉ
GEKHEZ?
a.) munkába/iskolába menetelhez:
naponta
hetente
havonta
ritkábban
soha
b.) vásárláshoz:
naponta
hetente
havonta
ritkábban
soha
c.) ügyintézéshez (pl. posta, hivatal):
naponta
hetente
havonta
ritkábban
soha
d.) kikapcsolódáshoz, sportoláshoz
szabadidőben:
naponta
hetente
havonta
ritkábban
soha
8. HASZNÁLJAE ÖN KERÉKPÁRJÁT
A DECEMBERTŐL FEBRUÁRIG
TERJEDŐ IDŐSZAKBAN?
• igen, rendszeresen
• igen, de ritkábban
• nem használom ebben az
időszakban egyáltalán
9. HA ÖN A MÁRCIUSTÓL NO
VEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAK
BAN NEM SZOKOTT KERÉKPÁR
RAL KÖZLEKEDNI, ANNAK MI A
LEGFŐBB OKA ?
TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETŐ.
• nem érzem biztonságban magam
kerékpárral, félek, hogy elütnek
• városon belül nincs elég
kerékpárút
• települések közö nincs megfelelő
kerékpáros útkapcsolat
• kerékpártárolók és támaszok
hiánya
• a meglévő kerékpártárolók nem
megfelelő minősége/alakja/formája
• félek, hogy ellopják a kerékpárt,
ha o hagyom valahol
• Egyéb:
………………………………………………………
……………………………………………………...
10. AZ ALÁBB FELSOROLT ESZ
KÖZÖK/INTÉZKEDÉSEK KÖZÜL
MELYEK AZOK, AMELYEK ELŐ
SEGÍTENÉK, HOGY ÖN TÖBBET
KÖZLEKEDJEN KERÉKPÁRRAL?
TÖBB VÁLASZ IS MEGJELÖLHETŐ.
• őrzö, ﬁgyelt kerékpártároló a
közösségi közlekedés nagyobb
megállóiban
• erősebb rendőri jelenlét az utcákban
• kerékpártámasz a
hivataloknál/közintézményeknél
• kerékpártámasz az iskoláknál
• kerékpártámasz a bevásárló
helyeknél
• az úthálózat olyan átalakítása,
hogy azokon kerékpározva nagyobb
biztonságban érzem magam
• az úthálózat olyan átalakítása,
hogy azokon kerékpározva kevesebb
akadályba ütközzek (szegélyek,
lépcsők, stb.)
• kerékpár szervíz
• kerékpár kölcsönző

• Egyéb:
………………………………………………………
………………………………………………………
……………...........................................
11. HA ÖN KERÉKPÁROZIK, KÉR
JÜK, JELÖLJÖN MEG KÉTHÁROM
ÚTVONALAT A VÁROSBAN, AHOL
ÖN A LEGGYAKRABBAN KÖZLE
KEDIK KERÉKPÁRRAL!
1.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………..............................
2.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………..............................
3.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………..............................
12. KÉRJÜK, JELÖLJÖN MEG HÁ
ROM CÉLPONTOT, AHOVÁ GYAK
RAN KERÉKPÁROZIK!
1.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………................................
2.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………................................
3.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………….................................
13. KÉRJÜK, JELÖLJÖN MEG
HÁROM ÚTVONALAT, AHOL
SZÍVESEN KERÉKPÁROZNA, DE
NEM TESZI!
1.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………….............................
2.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………............................
3.)……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
………………............................
+1. ÖN SZERINT MIVEL LEHETNE
TOVÁBB JAVÍTANI GÖDÖLLŐ KE
RÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSÉT?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………..................
.......................................................
...........................................................
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ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 25-márc. 3-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Március 4-10-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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.

Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei,
egyesületszerűen
működő
közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város
Önkormányzat pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására,
civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi CLXXV.
törvény. 2. §. bekezdései alapján).
2. A pályázók köre:
– Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon ténylegesen működő, adószámmal és számlaszámmal
rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.
3. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama:
2013. január 1-2013. december 31-ig.

KEDVES VÉRADÓ!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon. Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új
véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára
biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
Véradás helye: POLGÁRMESTERI HIVATAL Gödöllő
Véradás ideje: 2013. március 4. (hétfő), 10-18 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyáját és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!

4. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a
„Támogatási megállapodás" aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.

A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2014. január 31ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban
szereplő szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető,
hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
5. A pályázat benyújtásának határideje és módja:
2013. március 20. 14 óra
A pályázatokat 1 példányban kell eljuttatni postai úton az alábbi címre
(Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinet (I. em. 115-ös szoba).
A pályázati adatlap 2013. február
27-től beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal portáján vagy letölthető a
városi honlapról.
(www.godollo.hu/hirek).
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt
ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően állították-e
össze a dokumentumokat, mert az
ettől való – akár formai akár tartalmi
– eltérés esetén a pályázat – értékelés nélkül – elutasításra kerül.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

2013. február 27.

Mozaik
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Kedves Vendégeink!
2013 március 2-án
újra megkezdi a
Városi Piac emeleti étterme
a szabadtéri bográcsozást
(minden szombaton) 10 órától a
piac bejáratánál:
március 2-án
halászlé 700 Ft
lábszárpörkölt körettel 950 Ft
március 9-én
halászlé 700 Ft
pacalpörkölt körettel 950 Ft
szarvaspörkölt körettel 1200 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!

gek kiadók!
A szálloda földszintjén üzlethelyisé
Érdeklődni: Gselmann Kati
06-20/392-8303

12 Gödöllői Szolgálat
Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

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

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

2013. február 27.
GYÁSZJELENTÉS
+Mély fájdalommal, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy drága Édesanyánk, Nagymamánk, Dédikénk Dr.
Oroszlány Istvánné sz. Kendeh-Kirchknopf
Márta 2013. február 11-én, életének 94.
évében visszaadta lelkét Teremtő Istenének.
Temetése 2013. március 4-én 12.45-kor lesz
a Farkasréti temető Makovecz terméből az
Evangélikus Egyház vigasztaló szolgálatával.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Nagyon köszönöm Pusztai Ferencnek (a
Tesco busz sofőrjének) a becsületességét,
hogy elveszett pénztárcámat tavaly
hosszadalmas utánjárás után visszajutatta
hozzám. Hálás szívvel: Mezei Istvánné

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

INGATLAN
+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2 szoba+ nappalis újépítésű
ikerház 350nm-es telken,
kocsibeállóval 18,8MFtért kulcsrakészen eladó.
20-772-2429
+Szőlő utcában 69 nmes, nappali+2 szobás
lakás eladó iár: 11.9 M Ft
20-804-2102
+Gödöllőn ELSŐ emeleti,
tégla, 2 szobás, felújított,
gázkazánfűtéses lakás
eladó. Iár: 11MFt 20-7722429
+JÓ
VÉTEL
Gödöllő
központjában,
újszerű
alacsony rezsi, 2.emelet
klímás, cirkós 2 szoba
nappalis lakás eladó!
Iár:14.9Mft 20-539-1988
+AKCIÓ Gödöllőn, a
Szabadság téren eladó 2
szobás felújítandó lakás
Iár: 6.8 M Ft 20-8042102
+AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval, 340nm saját
telekrésszel, kertvárosban eladó. 20-772-2429
+JÓ VÉTEL Gödöllőn
egyszintes 3szoba+ nappalis, garázsos, újszerű
családi ház 600nm-es
telekkel 26,9M-ós irányáron eladó 20-772-2429
+Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű
mfszi lakás Gödöllőn,
garázzsal és kertkapcsolattal Iár: 11.5 MFt. Eladó
a központban 2 és félszobás, teraszos lakás
Iár:10.9MFt 20-804-2102
+SÜGŐSEN KERESEK
kertvárosban 100-180m2
családi házat vagy eladó
telket. 20-944-7025
+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes
nappali+ két+félszobás
újszerű lakás zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20539-1988
+Eladó lakásokat keresek
készpénzes
ügyfeleim részére (20)
8 0 4 - 2 1 0 2
WWW.GODOLLOIHAZ.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.
+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.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).
+Eladó Gödöllőn, 1 emeleti, 65 nm-es új,
téglaépítésű
társasházi
öröklakás,
kifogástalan állapotban, 3 szoba, erkélyes,
egyedi fűtésű. Referencia szám: 3686 I.ár:
14,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+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
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szadán eladó 1,5 szobás, 78 nm-es, 2002ben épült, téglaépítésű, örökzöldekkel körbevett ház. Referencia szám: 3669 I.ár: 19
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Kastély mögött, polgári
házból átalakított társasházban egy 52 nmes 1 szobás, kertkapcsolatos téglaépítésű
lakás. Referencia szám: 3659 I.ár: 10,9 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Isaszegen, 1300 nm-es telken, jó
állapotú, 140 nm-es nappali+2 szobás
családi ház. Referencia szám: 3647 I.ár:
18,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Akciós áron, sürgősen eladó Gödöllőn, a
Szőlő utcában, 69 nm-es egyedi fűtéses,
erkélyes, nappali+3 szobás öröklakás. Referencia szám: 3555 I.ár: 12,6 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szadán, 20 ban épült amerikai konyhás
nappali+1 szobás központi fűtéses családi
ház, 700 nm-es telekkel eladó. Referencia
szám: 3670 I.ár: 15,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő, Palotakerten, 4. emeleti, 2
szobás, délkeleti fekvésű, erkélyes, jó
állapotú lakás. I.ár: 9,5 m Ft. Referencia
szám: 3675 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+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 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Tavaszmező utcában, 900
nm-es telken egy 120 nm-es nappali+3 szobás
felújított családi ház. Referencia szám: 3009
I.ár: 37 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, egyedi fűtéses, egyszobás, erkélyes felújított öröklakás.
I.ár: 8,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 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
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Bercsényi utcában egy
kétgenerációs, földszintes, jó elosztású
családi ház kialakított üzlethelyiséggel.
Lakrész: 80+40 nm, üzletrész: 60 nm. I.ár:
29,9 m Ft. Referencia szám: 3685 Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Tulajdonostól eladó 69m2,-es felújított,
konvektoros, 4, emeleti lakás a Szőlő
utcában. Ár: 12,0 m Ft. Mobil: 06-30-2247563, http://lakas.crea.hu
+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

+Gödöllő városközpontban egyedi fűtésű
téglalakás 35 nm-es, jó állapotban eladó.
Iár: 7,3 M Ft. Érd: 06-20-314-1725,
erdoke@citromail.hu
+Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a
Szent János utcában 51nm-es, 2szobás,
cirkófűtéses, jó állapotú, 1.em. lakás.
Iár:10,5MFt. Kérem, ingatlanosok ne jelentkezzenek!
Érd:
06-20-422-3120,
matuz.janos6@upcmail.hu
+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában
eladó 50 nm-es, 1.em. házközponti fűtésű,
nagyon jó elosztású (előtér, 2különnyíló
szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha,
beépített szekrények), 90%-ban felújított
lakás. Iár:11MFt. 70/580-1809
+Gödöllőn a Szt. János utcában eladó egy
64 nm-es részben felújított, konvektoros,
1.emeleti lakás. Tel: 06-20-366-1808
+Palotakerten 10.em. 61 nm-es 1+2 félszobás, erkélyes, teljesen felújított lakás
beépített konyhával, légkondival, egyedi
fűtésmérővel tulajdonostól eladó. Iár: 10,5
MFt. Érd: 06-20-466-1421, 06-20-777-3301
+Zsámboki 2,5 szobás, felújított, összkomfortos családi ház eladó, vagy kisebb gödöllői lakásra cserélendő. Irár: 8 MFt. Tel: 0670-389-8930
+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nmes, erkélyes, gázkonvektoros lakás a János
utcában. Nem panel. Iár: 12,3 MFt. Tel: 0620-823-1724
+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
63 nm-es, igényesen kialakított 2. emeleti,
erkélyes, parkra néző, 2 szobás lakás. Iár:
12 MFt. Tel: 06-30-2672-866
+Eladó Héhalomban 5,5 M Ft-ért 3 szobás,
összkomfortos kertes családi ház pincével,
központi fűtéssel. Tel: 06-30-813-5975
+Eladó Gödöllőn, nyugodt környezetben
56nm-es, 2 szobás, felújított, konvektoros
fűtésű, napfényes lakás. I.ár: 9.9MFt Érd.:
30/754-5564

ALBÉRLET KIADÓ
+Szent János utcában kiadó 2 szobás, 50
nm-es, konvektoros, első emeleti lakás
erkély nélkül, tárolóval. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-638-4947
+Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80 nmes, bútorozott lakás nemdohányzóknak
kiadó havi 70.000,-Ft + rezsiért. Tel: 06-30287-8662

2013.
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Gödöllői Szolgálat

március 01.péntek 21h Deák Bill Blues Band + Ismeretlen Előadó + RockBlues buli Dj Resident &
Oldschool (jegy a Kódexben!) 02.szombat 21h Mainstream bemutatkozó (ex 4-es Retro) búcsúkoncert
02.szombat 23h Dj Tégla és 80-90-es évek slágerei! (Ballantines akció! Belépő 22h-ig 95Ft, 23h-ig
195Ft, 24h-ig 495Ft 02h-ig 995Ft!) 05-06.Kedd-szerda 20h Bajnokok Ligája TV-ken. 07.csütörtök 20h
Tankcsapda + Beholder (Jegy a Kódexben!) 08.péntek 20h Zártkörű rendezvény, belépés csak
meghívóval, Béreld ki Te is! info@trafoclub.hu 09.szombat 21h Ganxsta Zolee & Kartel kélő
koncert,vendég:Gypo Circus 09.szombat 23h Modern Tánczenék Andrew G-től WarmUp: Dj Tompa

+Kiadó másfélszobás, összkomfortos,
téliesített faház hosszútávra. Tel: 06-30488-7674
+Gödöllőn, családi háznál különálló 1 szoba
összkomfortos lakás külön bejárattal, külön
órákkal kiadó. 40.000,-Ft + rezsi. 1 havi
kaució. Tel: 06-30-907-6540
+Gödöllő központjában 56nm-es, 2 szobás,
egyedi fűtésű lakás bútorozottan vagy
anélkül NEMDOHÁNYZÓ(K) részére (hallgatók is) kiadó. 2 havi kaució szükséges. Ár:
55.000,-Ft+ rezsi. Tel: 06-20-415-6298
+Gödöllő belvárosában 90 nm-es, egyedi
fűtésű, légkondis, tágas lakás április 1-től
85.000,-Ft + rezsiért kiadó. 2 havi kaució
szükséges. Tel: 06-309-617-621

+Kiadó 3 szobás családi ház Gödöllő
kertvárosban akár hosszútávra, az
egyetemtől, vasútállomástól, HÉV-től gyalog
5 percre. +3630-421-6644

+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100
nm-es, szépségszalonként berendezett üzletház. Az üzlethelyiség más tevékenységre is
alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-417-7687

+Kazinczy körúton 60 nm-es, 2 szobás,
gázkonvektoros lakás kiadó. Kaució szükséges. Tel: 06-20-226-6503

+Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 30 nmes udvari üzlethelyiség bármilyen célra,
hosszútávra, azonnal kiadó. Ár: személyes
megbeszélés alapján. Tel: 06-70-611-8841

+Kiadó családi háznál -utcáról is külön
bejárattal- egy berendezett garzon.
Konvektoros fűtés. Minden fogyasztás külön
mérővel. Kimondottan alacsony rezsi 1 fő
részére. Másfél havi kaució szükséges. Érd:
06-20-488-0584

+Gödöllő városközponthoz közeli lakótelep
bevásárló utcájában 20 nm-es, felújított üzlethelyiség ingyenes parkolási lehetőséggel, alacsony rezsiköltséggel kiadó. Érd: 30/9-528-920
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A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:
*A Palotakertben frissen, teljes körűen, kiváló minőségben felújított, azonnal költözhető, 37 nm-es, 1,5 szobás,
alacsony rezsijű földszinti lakás eladó. Iá.:8,3 mFt.
*Az Úrréti tó közelében szépen karbantartott, nappali
+ 5 szobás, 170 nm-es, kétszintes, galériás családi
ház 800 nm-es, rendezett telken eladó. Iá.: 29,5 mFt.
*A központban 2000-ben épült, 240 nm-es, nappali+ 6
szobás igényes családi ház szaunával, konditeremmel,
dupla garázzsal 700 nm-es telken eladó. Iá.: 52 mFt.
*Szadán, a központban 4 szobás, 140 nm-es kétszintes, jó állapotú családi ház külön bejáratú rendelővel 852
nm-es, parkosított telken ár alatt eladó. Iár: 24,5 mFt.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Veresegyházon 35 nm-es házrész kiadó.
Külön kocsibeálló, kertrész, kapu. Szoba,
konyha, előszoba, WC, fürdő. Alacsony rezsi,
felújított, kifogástalan állapot. Kertvárosi
rész, közel a központ. 06-30-9528-920
+Egyszobás lakás az Ambrus Zoltán közben
kiadó. Tel: 06-20-9743-038
+Gödöllőn a János utcában, 1,5 szobás
lakás kiadó. 45.000,- + rezsi, 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-487-2525
+Kiadó Gödöllő kertvárosi részén egy 50
nm-es, kertes családi ház: bútorozatlan,
összkomfortos, felújított. Hűtő, sütő, mosogató van. Tel: 06-70-321-1163
+Szoba-konyhás zuhanyzós, bútorozott
fatüzelésű lakás alacsony rezsivel 1 személy részére kiadó! 32.000,-Ft + rezsi. 1 havi
kaució szükséges. Tel: 06-30-609-8707
+Palotakerten 1 szobás lakás hosszútávra
kiadó. Érdeklődni az esti órákban a 06-20971-9455 telefonszámon.

+Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely
kiadó (2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Érd.:
06/30-693-1838
+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.
+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

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
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+Gödöllő központjában egy 38 nm-es
légkondival, ráccsal, konyhával, raktárral
ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának,
fodrászatnak is alkalmas! Tel: 30/231-7508

ÁLLÁS
+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
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650
+KERTEK, telkek egész éves karbantartását
vállalom!
METSZÉS,
PERMETEZÉS,
FŰNYÍRÁS, sövénynyírás, növénytelepítés,
telektisztítás, bozótirtás, fűkaszálás. Tel: 0670-334-6075
SZOLGÁLTATÁS
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen!
Érd.: +36-30-851-8763
+Korrekt, megbízható hölgy heti 2-3 alkalommal takarítást vállal. Tel: 06-32-744-085,
06-30-353-7245
+Autóbusz javításában jártas, gyakorlattal
rendelkező műszaki ügyintézőt és ellenőrt
keres gödöllői telephellyel rendelkező cég.
A munkakör betöltéséhez B kategóriás
jogosítvány szükséges. Érd: +36-20-9104610, jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
info@buszprojekt.hu e-mail címen lehet.

Amennyiben nem kapja meg a
Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/495-24-25 20/525-5366
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

* info@szolgalat.com
* szolgalat@vella.hu

+CO2 hegesztőket keresünk vastaganyag
hegesztésére, gödöllői munkahelyre (szakmai tapasztalattal). Tel: 06-70-384-7636, email: szakma2011@freemail.hu
+Gödöllő központjában lévő üzletünkbe
FODRÁSZT
KERESÜNK
kedvező
feltételekkel. Tel: 06-30-9893-652
+Gyermekfelügyelő
szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.

+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére.
Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu

+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron.
Este és hétvégén is! 30/522-1258
+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
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid
határidővel, kedvező áron bútormozgatással,
akár azonnali kezdéssel is! 28 év szakmai
tapasztalat. Ingyenes árajánlat! 20-325-4944

+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, villanybojler, villanyszerelés, duguláselhárítás 0-24-ig,
2órán belül. 70/264-3660

+Gödöllői VARRÓMŰHELY vállalja: -nadrág
felvarrás: 500,-Ft, függönyszegés: 120,Ft/m, cipzárcsere, stb. Kézzel készített
egyedi ajándéktárgyak is kaphatók! Címünk:
Kossuth L.u.26. Fenstherm bemutatóteremben. Tel: 06-30-4288-666

+Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660

+SZOBAFESTÉS - MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS,
laminált parkettázás, külső- belső festés.
Korrekt árak! Garancia! Tel: 20-5566-047

+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek, garázskapu szerelés, javítás
2órán belül. 70/264-3660

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

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

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS – termőföld, töltőföld, sóder, homok szállítása –
gépi földmunka, Bobcat bérlése – épületek
bontása – épület villanyszerelése. Mobil:
20/299-2356
+TÁRSASHÁZAK,
LAKÓKÖZÖSSÉGEK!
KERTEK, UDVAROK EGÉSZ ÉVES KARBANTARTÁSÁT VÁLLALOM! Tel: 70-334-6075
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+számítógép eladó 10 ezer ft-ért. Tel.:
20/9455583.
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
ROLOK. Tel: 28/412-230

EXLIBVÁSÁ-

+ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új vásárlóinkat csányi almánkkal - már csak zöldalma: 100-150,-Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F.
u. 1. Tel: 28/411-298, 06-20-435-9650
+TÜZIFA ELADÓ TERMELŐTŐL. +36-30829-2648
+Jó állapotban lévő SZEKRÉNYSOR és egy
ÚJ MASSZÁZSFOTEL olcsón eladó. Tel: 0630-603-9995

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+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

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

EGYÉB

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

+Gödöllői
fiatal
pár
ELTARTÁSI
SZERZŐDÉST kötne idős személlyel, ingatlanra, odaköltözéssel. Havi járandósággal,
gondoskodással tudunk segíteni. Hívjon
bizalommal elbeszélgetésre a következő
telefonszámon: 06-30-907-8262
+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

+Angol nyelvvizsgára felkészítés egyénileg vagy kis csoportban. www. toptan.
hu, toptan1999@gmail.com, Mobil: 0630-224-7563.
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

+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
+Társ
és
20/9455-583.

partnerközvetítés.Tel.:

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.

+MENCELUS Nyelvstúdió: ANGOL középhaladó TÁRSALGÁSI tanfolyam minden
csütörtök délután, azonnali kezdéssel. Tel:
06-30-374-6545 www.mencelus.com
+Gyakorlott tanítónőként korrepetálást vállalok alsó tagozatosok részére MATEMATIKA, MAGYAR és ANGOL nyelvből. Érd: 0620-443-7884

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

+ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, nyelvvizsgára, érettségire való felkészítés sok éves
tapasztalattal a délelőtti órákban is. Tel: 0630-2480-661

Szada, Dózsa György út
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Ár!

Termékeink bomba áron!

459 Ft/kg

999 Ft/kg

1285 Ft/kg

A minôség garanciája

Ár!

1399 Ft/kg

1499 Ft/kg

119 Ft

399 Ft
Altenbrau
dobozos sör
0,5 l

Prágai sonka
Bevilija

238 Ft/l

1490 Ft
Friss csirkemellfilé

Friss sertéslapocka

Friss pulykaszárny

Friss pulykamellfilé

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Kihagyhatatlan árak cukrászdánkban

119 Ft/db

Pékségünkbôl legfinomabb nap mint nap

39 Ft/db

Helyben füstölt termékek!

Krémes

ADÁS~VÉTEL
+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó
mellől eladó. 1liter 2eFt. Érd.: 30/8518 763

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

Lactel
UHT tej 1,5%
1l

Sunol
napraforgó étolaj
1l

Wiener Extra
ôrölt kávé
1 kg

949 Ft

2249 Ft

999 Ft/kg

Francia krémes

99 Ft/db

149 Ft

159 Ft
Sajttal szórt pogácsa

105 Ft
Erzsébet kenyér 0,75 kg
140 Ft/kg

Füstölt, füstölt-fôtt kötözött
lapocka

899 Ft/kg
Füstölt sertés
hátsó csülök

Kaukázusi kefir
450 g
353,33 Ft/kg

Unicum,
Unicum Next
0,5 l
4498 Ft/l

Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

Harmony toalettpapír
Balaton, Jasmine, Rose
3 réteg 24 tekercs
39,54 Ft/tekercs

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

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászdánkban szeretettel várjuk kedves vevôinket!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 6.
Megfejtés: 110 éve születt író neve és első, talán legismertebb regényének címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Nagyné Major Erika, Faiskola tér
17., Mihajlovics Nenád, Szent János u. 12/b.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Hammang János, Dózsa György út
26. 2/8., Bukovenszki János, Havas u. 18.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sas István, Nyárfa u. 3.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Kékesi Bence, Komáromi u 52. , Mezei Gézáné, Palotakert 9.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Varga Júlia, Nyár u.
13., Stomp József, Béri Balogh Á. u. 15.
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