
Az ünnepség a Himnusszal kezdődött,
majd Szelba Szabolcs szavalta el Ady
Endre A föl-földobott kő című költe-
ményét, majd a Cimbiliband zenekar a
Napom, napom című művet adta elő.

A Gödöllő Városért Díj az 1992-ben
felállított Világfa kisméretű másolata-
ként a magyar szabadságot szimboli-
zálja. Azt a szabadságot, amiért évszá-
zadokon át küzdöttek eleink és aminek
a vágya az olyan történelmi tettek mel-
lett, mint például az 1848 márciusi for-
radalom volt, művészeti alkotásokban,
versekben, zeneművekben, festmé-
nyekben is tükröződött, mondta kö-
szöntőjében a polgármester. A díjjal a
helyi patriotizmust kívánja erősíteni a
képviselő-testület, amikor a közösség-
építők és a közösséget szolgálók mun-
kásságát elismeri. Buka Enikő számos
tevékenységéből azt az önzetlen szol-
gálatát emelte ki a polgármester, ami-
vel például a Garabonciás társulat tava-
lyi, a múzeumudvarban bemutatott elő-
adását segítette kamaraegyüttesével.

A Művészetek Házáról elmondta,
hogy ez az intézmény életünk része
lett. Megköszönte Kecskés József és
Németh Kristóf korábbi, Kovács Ba-
lázs jelenlegi igazgató és minden dolgo-
zó munkáját, amivel összetartozásun-
kat és a lelkünket is erősítik.

Buka Enikő a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskola Debreceni Tagoza-

tán 1987-ben szerezte meg oboatanári
diplomáját. Még abban az évben taníta-
ni kezdett a gödöllői Frédéric Chopin
Zeneiskolában. Magas szintű szakmai
tudással, példamutató lelkiismeretes-
séggel végzi komoly eredményeket ho-
zó zenetanári munkáját. Jó pedagógiai
érzékkel rendelkezik és hatékonyan al-
kalmazza a zenepedagógiában megje-

lenő újszerű pedagógiai módszereket.
Növendékei színvonalasan teljesítik az
iskola és a magas szinten dolgozó fa-
fúvós tanszak elvárásait. A zeneiskola
továbbképző osztályaiban gimnáziumi,
sőt egyetemi tanulmányaik mellett is
sokan folytatják zenei tanulmányaikat.

(folytatás a 3. oldalon)
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Buka Enikő és a Művészetek Háza közössége a díjazott

Átadták a Gödöllő Városért Díjakat
Buka Enikő oboatanár, a Cho-
pin Zeneiskola igazgatóhelyet-
tese és a Művészetek Háza dol-
gozói közössége részesült
idén a Gödöllő Városért Díj ki-
tüntetésben. A képviselő-testü-
let által odaítélt elismerést dr.
Gémesi György polgármester
adta át március 10-én a Művé-
szetek Házában.

A Talamba Ütőegyüttes Elindultam című
szerzeményét választották a 13. Pécsi Or-
szágos Színházi Találkozó hivatalos dalá-
nak. (5. old.)

Absztrakt alkotásokból nyílt kiállítás a Le-
vendula Galériában március 9-én. Ez alka-
lommal hét művész munkáit láthatják az
érdeklődők. (6. old.)

A GEAC nyerte a Gödöllőn rendezett férfi
kardvívó BEK-et, miután a döntőben
45:43-ra nyert a Vasas együttesével szem-
ben. (8. old.)

Vidámság ajándékba

Nőnapi műsor
Az idén is különleges műsorral
köszöntötte a hölgyeket Gö-
döllő városa. A nőnap idén is
kétnaposra sikeredett, a kép-
zeletbeli tavaszi ajándékkosa-
rat sok zenével és vidámsággal
töltötték meg a város és az in-
tézmények vezetői március 7-
én és 8-án.

A már hagyományosnak számító nő-
napi műsorral hat alkalommal léptek
színpadra, igaz, nem csak hölgyek
előtt, a program ugyanis városunk férfi
tagjai körében is népszerű.

Az est házigazdája Pécsi Ildikó,
Kossuth- és Jászai-díjas színművész, vá-
rosunk díszpolgára, illetve Fodor Lász-
ló, a Frédéric Chopin Zeneiskola Gö-
döllő Kulturájáért Díjas tanára, a Hot
Jazz Band tagja volt.

A jóízű nevetés mellé a hölgyeknek
csokoládéval is kedveskedtek a szerve-
zők, aki az előadás bevételét ez alka-
lommal is jótékony célra ajánlották fel:
a Lumniczer Alapítvány közreműkö-
désével Papp László gyógykezelésére
és a Peter Cerny Alapítvány javára.

(összeállításunk a 4. oldalon)
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A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSA

A házhozmenő szelektív hulladék begyűjtését egész évben, kéthetente, minden páros
héten, a vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végzi a Zöld Híd Régió Kft.

A ZSÁKOKBAN VEGYESEN GYŰJTHETŐ:
– ásványvizes, üdítős PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva
– kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve
– tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia
– alumínium italdoboz összelapítva
– fém konzervdobozok kiöblítve
– újságpapír, reklámkiadvány, kisebb papírdoboz összehajtva, tiszta papír csomagolóanyag 
(a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé helyezzék)
– tejes, gyümölcsleves italoskarton doboz kiöblítve, összelapítva

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a kertes házas övezetben csak az
üveggyűjtő konténerek maradnak a szelektív szigeteken, a lakótelepeken lévő szelektív
szigetek változatlan formában működnek tovább.

Gödöllővel
kapcsolatos hírekről,
eseményekről
tájékozódhat:

A rágcsálók jelenléte sok prob-
léma forrása lehet, ezért is fon-
tos irtásukról gondoskodni. Vá-
rosunkban az önkormányzat
minden esztendőben elvégez-
teti ezt a munkát, fontos azon-
ban, hogy ne csak az önkor-
mányzati tulajdonú épületek-
ben, területeken végezzék el a
szükséges beavatkozást, ha-
nem minél szélesebb körben, s
lehetőleg egy időben, ez ugyanis
jelentősen befolyásolja az ered-
ményességet. 

Az irtást, minden esztendőben, idén is
tizenöt helyszínen végzik el. A tavaszi
akció az idén március 18-tól április
18-ig tart, s a társasházakkal, valamint
a DMRV-vel együtt hajtják végre. 

Az akció ideje alatt az alábbi he-
lyeken és időpontokban csalétkek ke-
rülnek kihelyezésre, olyan helyekre,
ahol a rágcsálókon kívül más állatok
és emberek nem férhetnek hozzá.

Március 18. és 21. között a Ka-
zinczy lakótelepen, a Szilhát utcai la-
kótelepen, a Remsey körúton, az
Ambrus Zoltán köz alsó és felső ré-
szén, a Szent István téren, valamint a
Szabadság téri lakótelepen és az Er-
zsébet királyné lakótelepen kezdik
meg a munkát, majd március 22-től
25-ig a Palota-kerti lakótelep a Mun-
kácsy és Szent János utcai lakótelep
valamint a Deák Ferenc tér kerül sor-
ra. 

Március 29. és április 5. között a
Mátyás király utca-Vasvári Pál utca
körzetében, a Csanaki lakóparkban,
az Őz utcai lakótelkeknél és a szárító-
pusztai ingatlanoknál végzik el az
irtást. 

A Rákos-patak közvetlen környé-
kének rendben tartására nagy gondot
fordít az önkormányzat és a VÜSZI
Kft., ennek ellenére, itt is több olyan
gócpont van, ahol rendszeresen meg-
jelennek a rágcsálók. A mostani akció
a Rákos-patak part alsóparki szaka-
szát, valamint az Ady sétánytól Isa-
szeg felé, a belterület határáig tartó
szakaszát érinti.  

A fent felsorolt időpontokban és
helyszíneken végzi a rágcsáló irtást a
DMRV a szennyvízcsatorna hálóza-
ton, így kiküszöbölhető annak a lehe-
tősége, hogy az állatok itt találjanak
menedéket. 

A szakemberek jelentős eredmé-
nyeket várnak attól, hogy – miután
felvették a kapcsolatot a Lakásszövet-
kezetek és Társasházak Szövetségé-
nek gödöllői szervezetével – a társas-
házak nagy számban kapcsolódnak az
akcióhoz. Ők saját költségükön vé-
geztetik el a munkát, ami egyébként
valamennyi lakónak érdeke. 

Mint megtudtuk, bár a lakosság ál-
talában jelzi az önkormányzat felé, ha
rágcsálók jelenlétét észleli, arra azon-
ban nem gondolnak, hogy sok eset-
ben ők maguk is felelősek azok elsza-
porodásáért. Ennek oka, hogy ma is
sok háztartásban gyakorlat, hogy az
ételmaradékoktól a szennyvíz-elveze-
tő rendszeren keresztül szabadulnak
meg, ami azután a csatornában kiváló
tápanyagul szolgál a különböző rág-
csálóknak, és odavonzza azokat. 

A szakemberek felhívják a figyel-
met arra, hogy a megelőzés szem-
pontjából már az is sokat számítana,
ha ezt a jelenséget sikerülne meg-
szüntetni. 

kj

Kihasználták az elmúlt napok tava-
szias időjárását a VÜSZI  Kft. mun-
katársai. Dolgoznak a közutakon és a
parkokban, a karbantartások és a javí-
tások mellett megkezdték a tavaszi
nagytakarítást is.

Folyamatos a kátyúk javítása a városi
utakon. A múlt héten a Testvérváro-
sok útjának burkolati hibáit javítot-
ták, valamint a stabilizált és a föld-
utak járhatóságáról gondoskodtak, ez
utóbbiak közül többek között a Diófa
utcában dolgoztak. 
A kátyúzással párhuzamosan a szegé-
lyek takarítását is végzik, ami már ré-
sze az ilyenkor szokásos tavaszi
nagytakarításnak. 
Megújulnak a játszóterek is. Az el-

múlt hetekben elvégezték a játszóesz-
közökön a szükséges karbantartási
munkákat, a jövő héten pedig több
helyen is lecserélik a már elavult

játékokat. A tavasz folyamán a Rómer
Flóris utca, a Csokonai utcai és a Ka-
zinczy lakótelepen lévő játszóteret
bontják el, majd olyan korszerű játé-
kokat helyeznek ki, amik már meg-
felelnek a legújabb szabványoknak. 
Emellett folyamatosan végzik a ker-
tészeti munkákat is. Ennek keretében

a múlt héten rendbe tették az alsópar-
ki „mászófát” is. Városunk kedvenc
fájának egy újabb ágát támasztották
alá. Ez azért vált szükségessé, mert
annak tövénél jelentősebb behasadást
vettek észre a szakemberek. Az alátá-
masztás mellett metszést is végeztek,
amivel jelentősen csökkentették az
ágra nehezedő súlyt. 

Egyúttal rendbe tették a fa alatti te-
rületet is. Mivel itt nem marad meg a
fű, a tereprendezést követően kiszed-
ték a nagyobb köveket, majd 
mulccsal borították be a talajt.           bj

Eredményesebb lehet az összefogás

Rágcsálóirtás

Forgalomkorlátozás a március 15-i ünnepi események ideje alatt

Tájékoztatjuk Gödöllő város lakosságát, hogy a március 15-i ünnepi események ideje alatt a következő forgalomkor-
látozásokra kell számítani Gödöllő belvárosában:
2013. március 14-én 18 órától 19.30-ig a gödöllői ifjúság Fáklyás felvonulása miatt a Dózsa György úton félpá-
lyás forgalomkorlátozás lesz.

2013. március 15-én reggel 7 órától a Petőfi téren tilos a parkolás.

A Petőfi téren a Petőfi szobor melletti mélygarázsba 10.45-től 11.15-ig, a koszorúzás ideje alatt nem lehet ki- és
behajtani.

A lovas felvonulás ideje alatt, délelőtt 11.00 és 11.30 óra között a felvonulás útvonalán, a Kossuth Lajos utcában
és a Bajcsy-Zsilinszky úton teljes útlezárás, a Dózsa György úton és a Szilhát utcában félpályás forgalomkorlá-
tozás lesz.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lovasok és fogatok felvonulását a következő útvonalon láthatják: első
kör: Ady Endre sétány, Dózsa György út, Kossuth Lajos utca, Petőfi tér, Bajcsy- Zsilinszky utca, Szilhát utca, Dózsa
György út. Második kör: Kossuth Lajos utca, Petőfi tér, Kossuth Lajos utca, Dózsa György út, Ady Endre sétány. 
A LOVASOK ÉS FOGATOK FELVONULÁSÁRA CSAK ABBAN AZ ESETBEN KERÜL SOR, HA AZT AZ
IDŐJÁRÁS ENGEDI. Kérjük szíves megértésüket!

Biztonságosabban játszani

Munkák a zöldben

www.godollonettv.hu

A tavasz minden esztendőben egyik ki-
emelt időszaka környezetünk rendbeté-
telének, amikor mind a szakemberek,
mind a lakosság részéről számtalan kez-
deményezés történik annak érdekében
hogy kertjeink, utcáink  és tereink meg-
szépüljenek, rendezettebbé váljanak. 
A lakossági igényekre tekintettel az idén
a Zöld Híd Régió Kft. már márciusban
megkezdi a zöldhulladék gyűjtést. Mint
megtudtuk, mivel  a céghez folyamatosan
érkeztek a jelzések, hogy a kerti munkák
megindulása miatt már szükség lenne a
szolgáltatásra, úgy döntöttek, hogy a ter-
vezett áprilisi kezdés helyett, már már-
ciusban a 11. és a 13. héten beindítják a
zöldjáratokat. A gyűjtésre a  vegyes kom-
munális hulladék gyűjtésével azonos na-
pokon kerül sor. Civilek szépítik szűkebb
környezetüket március 23-án. A Blaháért
Társaság ezen a napon társadalmi munkát
végez a városrészben, s szintén ekkor
rendeznek programokat a Damjanich Já-
nos Általános Iskolában is. Az intéz-
ményben ekkor kerül sor a Fákkal a jö-
vőért programra, aminek keretében nem
csak kedvezményes favásárlásra nyílik
lehetőség, hanem több, a témához kap-
csolódó előadást is tartanak. Január óta
városunkban már nem kell a szelektív
hulladékgyűjtő szigetekre szállítani a

háztartásokban keletkező hulladékot a
kertes övezetben élőknek, bevezetésre
került ugyanis a házhoz menő szelektív
gyűjtés.  Bár ennek részleteiről több fóru-
mon, és lapunkban is folyamatosan tájé-
koztatást kapott a lakosság, még mindig
sokak számára nem egyértelmű a harma-
dik hónapja működő rendszer. Az ered-
mények javítása érdekében a tervek sze-
rint áprilisban civilek bevonásával szer-
veznek akciót, aminek keretében szak-
emberek önkéntes civilek segítségére
számítanak, akik a tervek szerint március
második felében keresnék majd fel a
kertvárosban élőket, hogy segítséget
nyújtsanak számukra az új házhoz menő
szelektív gyűjtés megértéséhez. A prog-
ramba bekapcsolódnak a gimnazisták,
akik számára az új köznevelési törvény
előírja a kötelező önkéntes munka végzé-
sét, de várják azoknak a jelentkezését is,
akik környezetünk védelme érdekében
szívesen bekapcsolódnának a felvilágosí-
tó programba. A résztvevők rövid képzé-
sen vesznek részt, ezt követően, március
második részében kerül majd sor a tájé-
koztató akciókra.
A jelentkezni a +36/20-8231-408-as tele-
fonszámon lehet. 
Az akciók részleteiről lapunk folyamato-
san tájékoztatja a lakosságot.                    bj

A szebb, tisztább környezetért – Akciókra ösztönöz a tavasz
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(folytatás az 1. oldalról)
A zeneiskola oboa tanszaka Buka

Enikő szakmai munkája révén vált or-
szágosan elismertté. A zeneművészeti
szakközépiskolába felvételiző növen-
dékeit minden alkalommal felveszik és
mindannyian eredményesen tanulnak
tovább zenei pályán. Buka Enikő nö-
vendékei 1994 óta rendszeresen eljut-
nak az Országos Zeneiskolai Oboaver-
senyre, ahol több alkalommal első és
második díjat is nyertek. Az „Év Nö-
vendéke” zeneiskolai elismerésben
több tanítványa részesült (2003, 2004,
2009, 2010).

Buka Enikő kamarazenészként is
rendszeresen koncertezik a városban.
Alapító tagja a Renaissance Consort-
nak, a Castello Fúvósötösnek és a Can-
tus Ludus énekegyüttesnek. Állandó
tagja a Gödöllői Városi Szimfonikus
Zenekarnak. Magas szintű pedagógiai
munkája mellett az elsők között vesz
részt az iskola szakmai fellendülését
segítő tantestületi munkában, szervezé-
si feladatokban. 2007-ben kiemelkedő
pedagógusi munkásságáért „Arany Ka-
tedra” emlékplakettben részesült. 2000
szeptemberétől 2002 augusztusáig,
majd 2008-tól újra igazgatóhelyettes-
ként tevékenykedik a zeneiskolában.
Első igazgatóhelyettesi időszakában az

intézmény közművelődési tevékenysé-
gét koordinálta, rendezvényeit szervez-
te magas színvonalon. Öt éve szervező-
je a nyári zeneiskolai Táncművészeti
Tábornak. 2008 óta mindezek mellett
az iskola teljes szakmai adminisztrá-
cióját, minőségirányítását végzi és a
törvényi változások miatt a helyi tan-
tervek és a pedagógiai program válto-
zásainak naprakésszé tétele is a kezé-
ben van.

A város közéletében, mint aktív ze-
nész és mint a kulturális értékek iránt
érdeklődő személy egyaránt fontos sze-
repet tölt be. Társadalmi megbízatás-

ban a művészeti értékeket támogató
Körösfői Kriesch Aladár Alapítvány
kuratóriumi tagja. Megbízható, példa-
mutató, rendkívül igényes és sokrétű
munkája a város jelentős művésztanár
egyéniségévé avatta. Évek óta tagja az
Erzsébet Királyné Szavalóverseny zsű-

rijének. Rendszeresen közreműködik a
városi műsorokban (nőnap, Szülők bál-
ja, városi ünnepségek, stb.)

A Művészetek Háza immár 31 éve
városunk kiemelkedő intézménye. Szám-
talan rendezvény, program és kulturális
műsor szervezője, lebonyolítója. Szin-
tén itt kapnak helyet a város kulturális
csoportjai, együttesei. Az intézmény
csapata nemcsak városunkban, hanem
országosan is kiemelkedő munkát vé-

gez. Számos rendezvénynek biztosíta-
nak hátteret. 2011-ben, az uniós elnök-
ség alatt az akkorra már felújított és fel-
adataira teljesen készen álló Művésze-
tek Háza nemzetközileg is elismert
módon segítette az elnökségi üléseket
és az ahhoz kapcsolódó sajtótájékozta-
tókat. Azóta számos hazai és nemzet-
közi konferenciának adott már otthont.
A Művészetek Háza képviseletében Ko-
vács Balázs ügyvezető igazgató vette
át a díjat.

A kitüntetést megköszönve Buka
Enikő megemlékezett azokról az em-
berekről – nagyszüleiről, szüleiről –,

akik életének különböző időszakaiban
segítették őt. Köszönetet mondott Pál-
falvi Ferencnek, Ferenczi Annának,
Ella Attilának, a zeneiskola korábbi és
mai vezetőjének, a minden nap mellet-
te álló kollégáknak, együttesbeli társai-
nak, férjének, Fodor Lászlónak és a ta-

nítványoknak. Megemlítette, hogy Ko-
vács Balázzsal együtt mindkettőjük út-
ja a berettyóújfalui zeneiskolából veze-
tett Gödöllőre.

– Gödöllőn olyan emberek között
dolgozhatok, s olyan vezetői vannak a
városnak – hangsúlyozta –, akik az élet
minden területén napról-napra meg-
újulnak, s kreativitásukkal településü-
ket a külső szemlélők számára is irigy-
lésre méltó helyzetbe hozták.

– A kitüntetés 31 éves működésünk,
régi és mai kollégáink munkájának el-
ismerése – hangoztatta Kovács Balázs
–, akik országos hírnévre emelték a há-
zunkat és ott is tartják. Kecskés József
vezetői tevékenységéből kiemelte, azt
a sikeres törekvését, hogy minél több
embert integráljon az intézmény életé-
be, és a programok színes palettáját a
legszélesebb körben ismertté tegye.
Németh Kristóf akkor került az intéz-
mény élére, amikor az formát váltott –
a vállalkozási szemlélet ma is nagyon
fontos a Művészetek Háza működésé-
ben.

– Az önkormányzat legalább tízszer
annyi pénzt fordít a kultúra támogatá-
sára, mint amennyi állami támogatást
erre kap. E nélkül nem értük volna el,
hogy évente több százezer látogatónk
legyen – mondta befejezésül a gazda-
sági társaság vezetője. 

A díjak átadása után férje, Fodor
László meglepetéseként Buka Enikő
jelenlegi és volt tanítványai (Kovács
Borbála, Albert Janka, Börzsönyi
Janka, Kozár Melinda, Szkordilisz
Emília és Baráth Nóra) továbbá a
Cantus Ludus énekegyüttes adtak meg-
lepetésműsort, Pintér László Brüsz-
szelből, Farkas Ágnes Berlinből, Kras-
say Katalin Ausztráliából küldtek táv-
üzenetet.

Az ünnepség befejezéseként a Ta-
lamba Ütőegyüttes Gödöllő és a Cim-
baliband zenekar játszotta el Grünvald
László: Balkán képek című művét,
közreműködött a Fricska Együttes.

A díjátadó a Szózattal eléneklésével
zárult.

(LT)

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a március 15-re tervezett megemlékezés helyszíne

kedvezőtlen időjárás esetén megváltozik!

Az ünnepi műsort rossz idő esetén a Művészetek Házában rendezik
meg, ezt követően kerül sor a városháza előtt a székely zászló

felvonására, majd Petőfi Sándor szobránál a koszorúzásra.

Ebben az esetben a lovasok és a fogatok felvonulása elmarad. 

Az esetleges változásról a városi honlapon www.godollo.hu címen
tájékozódhatnak, valamint a városháza 28/529-100-as és
a Művészetek Háza: +36-70/977-2355-ös telefonszámán

tájékozódhatnak.
Kérjük, hogy azok, akik koszorúzásra jelentkeztek, az előkészületek

segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján
legkésőbb 9.30 óráig a helyszínre juttatni, megérkezésüket

munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó

valamennyi rendezvényre!
Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!

Buka Enikő és a Művészetek Háza közössége a díjazott

Átadták a Gödöllő Városért Díjakat

A Szent István Egyetem gödöllői Mező-
gazdaság- és Környezettudományi Kara
(MKK) és a budapesti Állatorvos-tudo-
mányi Kara (ÁOTK) több mint 220 mil-
lió forint támogatást kap, miután kutató
kar minősítést nyert el a nemzeti felső-
oktatási kiválóságról alkotott kormány-
rendelet követelményeit teljesítve. A
munka elismerése alkalmából sajtótájé-
koztatót tartott Sótonyi Péter (ÁOTK)
és Gyuricza Csaba (MKK) dékán.

Az ÁOTK a SZIE egyik legrégibb és
vitathatatlanul hazai és nemzetközi vi-
szonylatban is meghatározó kara, amely
kiválóan képzett oktató- és kutatógárdá-
val rendelkezik. Az Európában egyedül-
álló módon, három nyelven, magyarul,
angolul és németül oktató karon jelenleg
1367 fő tanul. A magyar állatorvoskép-
zésben 502, az idegen nyelvűben 865
hallgató vesz részt.

A kiválósági támogatásnak sok helye
van – mondta Sótonyi Péter. A karra jutó
92,8 millióból a többi között támogatják
a kar doktori iskoláját és kutatóhelyeit.
A kar diagnosztikai és kutatásfejlesztési
központ létrehozását is célul tűzte ki. A
tudományos utánpótlás nevelés elősegí-
tésére anyagi támogatásban részesítik a

tudományos diákköri dolgozatok szer-
zőinek konzulenseit.

A pótlólagos forrás a felsőoktatás mai
anyagi helyzetében életmentő, segít a
minőség megőrzésében, ami kari és tár-
sadalmi érdek is – hangsúlyozta Gyuri-
cza Csaba. Az MKK a 129,7 milliót a
tudományos utánpótlástól a doktori is-
kolákig szeretné felhasználni, oktatók,
kutatók és hallgatók támogatására,
munkájuk feltételeinek a javítására.

A gödöllői kar jelentősebb összeget
szán az idegen nyelvű képzés fejleszté-
sére. Ezen a téren több versenytársa van,
mint az ÁOTK-nak, hiszen közel két tu-
cat hazai egyetemi és főiskolai karon zaj-
lik agrártudományi képzés. Ezek között
azonban az MKK-n történt a legjelentő-
sebb idegen nyelvi fejlesztés. Ebben a
tanévben már közel száz külföldi hallga-
tó tanul angol nyelven Gödöllőn.

Elhangzott még, hogy aláírás előtt áll
az állattenyésztő mérnöki alapszak ki-
helyezett levelező képzésének indításá-
ról szóló megállapodás a beregszászi II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskolával. A tervek szerint a jövőben Ro-
mániában, Csíkszeredában és Marosvá-
sárhelyen is elindul a képzés.              (b.g.)

Gödöllői képzés indul Beregszászon

Kutató karok az egyetemen
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(folytatás az 1. oldalról) 
A műsorban közreműködtek: Pécsi Ildikó, dr. Gémesi György, dr. Nánási Éva, Tóth Tibor, Pecze Dániel,
Péterfi Csaba, Bokor Árpád, Fábián Bertalan, Falk László, Fodor Csilla, Fodor László, Halász Árpád,
Hatolkai Szaniszló, Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Ibolya, dr. Pappné Pintér Csilla, Pálfi Sándorné
Margit, Pelyhe József, Prém Katalin, Rehorovszky Gábor, Szűcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tiborczné Garai
Katalin, Tóth Tibor, Vajda Gyöngyvér, Varga Lilla, Várnai Miklós, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia, a Cantus
Ludus énekegyüttes: Buka Enikő, Albertné Joób Emese, Gecse Júlia, Gombos Viktor, Pertis Szabolcs,
a Garabonciás Színtársulat: Mészáros Beáta, Hernádi Zsolt, Füle Sándor, a 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 és a Gödöllő Táncszínház:
Petridisz Anna, Nagy Lili (koreográfus: Kézér Gabriella).
Fotók: Reményi Krisztián, Tatár Attila, Váraljai János

Tavaszi ajándékkosár nem csak hölgyeknek– nőnap 2013
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A túlsúly jelenkorunk legna
gyobb problémája a világ fej-
lettebb országaiban. Sajnos,
ezzel a betegséggel nem csak
a felnőttek, de már az egészen
kicsi gyermekek is küzdenek.
Ma Magyarországon minden
ötödik gyermek túlsúlyos. 

Cziegler Orsolya klinikai gyermek-
pszichológus könyvsorozatának leg-
újabb részében erre a társadalmi
problémára hívja fel a szülők figyel-
mét.  Öt korszakot elemez ki: a cse-
csemőkor-kisdedkort, az óvodáskort,
kisiskoláskort, kiskamaszkort és a
serdülőkort. Utóbbi mindenki számá-
ra egy érdekes téma lehet és ezt na-
gyon átfogóan, részletesen mutatja
be. Minden adott korszakra leírja az
elhízás tüneteit, miértjeit és megol-
dási lehetőséget kínál a tanácstalan és
kezdő szülők számára. Az írónő kü-
lön fejezetet szán a problémák meg-
oldására. Különféle táplálkozási és
életmódi tanácsokat ír le pontokba
szedve, közöttük: figyeljünk a rend-
szeres és mértékletes táplálkozásra,
illetve felhívja a figyelmet a sport és
mozgás fontosságára.

Ami miatt fontos ezzel a problé-
mával szembenéznünk az írónő sze-
rint az, hogy saját gyermekünk is ke-
rülhet olyan helyzetbe, mint a könyv-
ben megemlített gyermekek. Ez a
kötet irányt mutathat a szülőknek, ho-

gyan akadályozzák meg csemetéjük
elhízását, vagy éppen, hogyan állít-
sák meg ezt a szörnyű és egészségte-
len folyamatot.

A könyvben külön fejezetben tér ki
az írónő az elhízás pszichológiai té-
nyezőire. Felhívja a figyelmet arra,
hogy nem elég egy szempontból
megvizsgálni a témát, biológiai és ge-
netikai tényezőket is figyelembe kell
venni, illetve lelki és pszichés hátte-
ret is meg kell vizsgálni.

Az írónő saját példáját, tapasztala-
tát is leírja a könyvben, mondva
„Rablóból lesz a legjobb pandúr” így
sokkal hitelesebb lesz az olvasó szá-
mára a segítségnyújtás. Ennyi empá-
tiával rengeteg óvodáson, kisiskolá-
son és serdülőn segített már. Ezekből
pár esetet a könyvben is megtalálha-
tunk. Például az ovis kislányt, aki a
túlsúlya miatt nem mert úszni társai
előtt, mert kicsúfolják, a kislány se-
gítségre vágyott. De, ír például egy
kisfiúról, aki az iskolai és szülői nyo-
más alól az evésbe menekült és végül
emésztőrendszeri megbetegedése lett.
De annak a lánynak a története is na-
gyon érdekes, aki azért hízott el, mert
túlságosan is az anyukájára akart ha-
sonlítani, aki elhanyagolta és nem
foglalkozott vele eléggé. Ez csak pár
példa, de ennél sokkal több és tanul-
ságos történetet találunk a könyvben. 

Továbbá a mű szerzője rávilágít ar-
ra, hogy a szülők felelőssége a jövő

nemzedék egészséges életmódra való
nevelése, hiszen, ha az élet korai sza-
kaszában jelentkezik a túlsúly az a
későbbi élet folyamán sok, kóros testi
és pszichológiai elváltozások okozója
lehet. És a betegségek melegágya,
olyanoké, mint például a cukorbeteg-
ség, magas vérnyomás és ízületi be-
tegségek. Ezért az írónő a mű több
pontjában felhívja a szülők figyelmét
arra, hogy próbáljanak segíteni gyer-
mekükön, és ha egyedül nem tudnak
megbirkózni ezzel a problémával, bát-
ran forduljanak szakemberhez.   

A könyv, mint a borítón is hirdeti,
az élet dolgairól szól. Nyelvezete
egyszerű, rendkívül olvasmányos és a
hétköznapi ember számára is jól ért-
hető. Igen érdekes, mivel a minden-
napokból merít példákat. Minden tör-
ténet valós és életszerű.
(Cziegel Orsolya - Duci Gyerekek)  tr

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Fő az egészség

Kettős gödöllői jelenlét lesz az
idén  POSZT-on. A 13. Pécsi Or-
szágos Színházi Találkozó hi-
vatalos dalának a Talamba Ütő-
együttes Elindultam című szer-
zeményét választották, a ver-
senyprogramban pedig a gö-
döllői kötődésű Mundruczó
Kornél egy rendezését láthatja
majd a közönség. 

A Pécsi Országos Színjátszó találko-
zónak eddig nem volt saját dala. A
szervezők első alkalommal döntöttek
úgy, hogy ezzel is színesítik a rendez-
vénysorozatot.  

2009-ben a 10 éves születésnapi
koncertünkre készítettük el az Elin-
dultam című dalt – árulta el lapunk-
nak Zombor Levente, az együttes
vezetője. – Itt hallotta meg a POSZT
egyik szervezője, akinek nagyon
megtetszett, és benevezte a ver-
senybe. 

– Miről szól a dal? 
– Ez egyfajta visszaemlékezés és

értékelése zenei pályánknak, a mö-
göttünk lévő éveknek, az útkeresés-
nek. Bár igazából nem tudom, beszél-
hetünk-e útkeresésről, hiszen a Ta-
lamba Ütőegyüttes ha el is kalando-
zott más zenei vizekre, azt mindig
úgy tette, hogy közben megőrizte sa-
ját stílusát. Nem mi alakultunk hozzá

a különböző műfajokhoz, hanem a ze-
néket „talambásítottuk”. A dalt, a ze-
nét és a szöveget is Szitha Miklós ír-
ta, de, mint minden Talamba mű ese-
tében, ehhez is mindenki hozzátette a
maga tudását. 

– Mennyiben más ez az előadás,
mint amit a jubileumi koncerten
hallhatott a közönség? 
– Itt már nem csak ütőhangszerek
szólnak. Azt hiszem,
leginkább az úgyne-
vezett világzene kate-
góriájába sorolhatjuk
az új verziót. Emellett
pedig készül egy új,
rádiós változat is. A
legnagyobb változás
persze az, hogy a dalt
Oláh Gergő, az X-
Faktor győztese ének-
li, és Szirtes Edina
Mókus közreműkö-
désével szólal meg. Gergővel most
dolgoztunk először együtt, az ő tol-
mácsolásában ez a dal új értelmet ka-
pott, hiszen ő most indult el ezen a pá-
lyán. Szirtes Edina Mókussal azon-
ban tavaly már volt egy nagyon jó
hangulatú koncertünk, és úgy gon-
doltuk, az ő személye, előadásmódja
remekül illeszkedik ebbe a produk-
cióba. 
A POSZT idei versenyprogramjának

válogatását a Magyar Színházi Tár-
saság részéről Solténszky Tibor, és a
Magyar Teátrumi Társaság részéről
az író-rendező-színháztörténész Szi-
gethy Gábor végezte. 
Meghívásuknak köszönhetően a
struktúrán kívüli szcénát a Mund-
ruczó Kornél rendezte Szégyen kép-
viseli, amit a Trafóban mutatott be a
Proton Színház. 
Mundruczó Kornél ez alkalommal
sem választott könnyű témát. A darab
főhőse egy, a messzi Dél-Afrikában, a
poszt-apartheid időszakában Cape
Townban romantikus irodalmat tanító

professzor, David Lurie. A regény
szétfeszíti a helyi társadalmi erővo-
nalak alkotta kereteket és éles pontos-
sággal képes rámutatni saját euró-
paiságunk legnagyobb kérdéseire.
Azokra a közös félelmekre és problé-
mákra, amelyek egy nyilvánvalóan
nagy átrendeződés előtt álló konti-
nensen mindannyiunkat foglalkoztat-
nak. A fesztivált június 6. és 15. kö-
zött rendezik meg. jb

Március 9-én színjátszók vették birtok-
ba a Művészetek Háza színpadát. Öt te-
rületi találkozót követően ugyanis váro-
sunk adott otthont a X. Farsangi
Rögtönzések Improvizációs
Fesztivál döntőjének, amiben a
Club Színház két csoporttal is
képviseltette magát. Az elmúlt
esztendőben több megmérette-
tésen is eredményesen szere-
peltek a Club színház csapatai,
így nem meglepő, hogy az idei
Impro fesztiválon is eljutottak a
döntőig. Az egésznapos rendezvény
során a csapatoknak különböző jelene-
tekben kellett tehetségükről számot ad-
ni, amikre mindössze 10 perc felkészü-
lési idő állt rendelkezésükre, a produk-
cióra pedig három percet kaptak. A szín-
padra lépés sorrendjét minden alkalom-
mal sorsolás döntötte el, s a zsűri a pro-
dukciókat követően értékelte a látotta-
kat. A három bíráló személyében a szín-
házi szakma kiválóságait köszönthet-
tük: Solténszky Tibor, a Rádiószínház
vezetője, Formanek Csaba, a Radiká-
lis Szabadidő Színház vezetője és Nagy

András László, a Magyar Színjátékos
Szövetség korábbi elnöke vállalta az ér-
tékelést, a Maestro, azaz a játékmester

pedig Regös János, a szövetség jelenle-
gi elnöke volt. A versenyben Veszprém,
Békéscsaba Rév-Komárom, Pápa, Bu-
dapest, Nagykálló, Debrecen, Nyíregy-
háza csapatai, valamint Gödöllőről a
Spagetti Sötét és a Spagetti Világos cso-
portja mérte össze tudását. Az  1., azaz
Arlecchino díjat a Szó és Kép Színpad
csapatának (Pápa) ítélte a zsűri, a 2.,
Pulcinella díj pedig Gödöllőre került, a
Spagetti Sötét csapatának köszönhe-
tően. A 3., Brighella díjat pedig a Rév-
Komáromi Őrsújfalusi ÉS?! vihette
haza. kj

Másodszor lépett fel a Szent István
Egyetem sportcsarnokában március 9-
én az idén negyedszázados Csík Zene-
kar. A jubileumot köszöntő országos
koncertsorozat gödöllői állomása telt
házat vonzott, az előadás
frenetikus sikert aratott.
A program a Cimbili-
band muzsikájával kez-
dődött, majd Bankó
László, a HNA produk-
ció szervezőjének invitá-
lására a Galga, a Rákos
és a Tápió mentéről ér-
kezett hagyományőrző
együttesek vonultak a

nézőtérre, ahol Benedek Krisztina ve-
zetésével énekeltek népdalcsokrot a
Csík Zenekar felszereléséig. A zenekar
vendége Kiss Tibor (Quimby együttes)
volt.

Fesztiváldal lett a Talamba szerzeménye

Gödöllői POSZT-olók

Tavaszköszöntő Csík Zenekar koncert

IMPRO fesztivál a Művészetek Házában

Rögtönzések három percben

Kiemelkedően szerepeltek a
Kisújszálláson megrendezett
XI. Országos kürtverseny dön-
tőjében a Frédéric Chopin Ze-
neiskola növendékei.

Ella Tege (I. korcsoport) I. díjat, Sza-
bó Mátyás pedig II. díjat nyert.
Tanáruk, Lázár Attila tanári díjban
részesült. 
A versenyről és a zeneiskolai ered-
ményekről következő lapunkban bő-
vebben olvashatnak.

Zeneiskolás sikerek

Három díj
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Absztrakt művek a Levendula Galériában

Saját értelmezés szerint
Gödöllői emléktáblák

A „Petőfi-ház”

Gödöllő is tagja a Vidéki Múzeumok Szövetségének

Szavazati joggal bírunk

Sokan nem is tudják, hogy a
költő szobrához közel, egy
márványtábla is őrzi egykori
gödöllői tartózkodásának em-
lékét, mégpedig ott, ahol vala-
mikor az a ház állt, ahol Petőfi
Sándor több, mint három hetet
eltöltött.

Bár nem lakott Gödöllőn, a költő
többször is járt városunkban. Két íz-
ben időzött hosszabban, de átutazó-
ban is többször megfordult az akkori
Grassalkovich-birtokon. Hosszabb itt
tartózkodásra 1843-ban került sor,
amikor a Robin Hoodot fordította
Szombat Jánosék házában lakva és
1845-ben, amikor Erdélyi Ferencék-
nél megismerkedett Mednyánszky
Bertával.

Petőfi első tartózkodása egy fordí-
tói munkával függ össze. Nagy Ignác,
a Kisfaludy Társaság Külföldi re-
génytár című sorozatának szerkesztő-
je 1843 júniusában kérte fel Petőfit
két regény fordítására, amelyek egyi-
ke a 900 oldalas Robin Hood volt,
amit németből fordított. Mivel Pesten
nem nagyon tudott dolgozni, ezért ba-
rátai tanácsára 1843 augusztus elején
Gödöllőre jött. Itt három hét alatt ké-
szült el a fordítással. Igaz, mint ké-
sőbb kiderült, Petőfi több szöveg-
részt, versbetéteket és hosszabb leíró
részleteket kihagyott – feltehetően a
szerkesztő jóváhagyásával.

Petőfi Gödöllőn a Gazdasoron
szállt meg, Szombat Jánosék házá-
ban, ami a mai Török Ignác Gimnázi-
um épülete mellett állt. A Vasárnapi

Újságban 1862-ben
közölt képen kívül
Jaschik Álmos raj-
zát is ismerjük az
épületről. Amint az
Györe Zoltán mun-
kájából kiderül,
Szombat János öz-
vegye adta bérbe a
szobát a fordításon
dolgozó költőnek.
A két fiút nevelő özvegynek szüksége
lehetett a házbérre, amit a költő a
Nagy Ignáctól kapott előlegből fize-
tett. A fordítói munka mellett Petőfi
sokat kirándult, sétált a környéken.
1843. augusztus 29-én egy társaság-
gal meglátogatta a Grassalkovich-kas-
télyt is, és beírta nevét a vendég-
könyvbe. Ezen kívül két verset datál
Gödöllőről, a Merengés (Gödöllő,
1843. augusztus vége) és a Temető-
ben (Gödöllő, 1843. szeptember) cí-
műt.

Legközelebb 1845 tavaszán utazott
át Gödöllőn, majd ugyanazon év  nya-
rán Erdélyi Ferenc református lelkész
meghívására utazott ki többször a fő-
városból. Az ő házában ismerkedett
meg Mednyánszky Bertával 1845.
augusztus 10. körül.

Érdekes olvasmány a Vasárnapi
Újságban 1862 januárjában, a ház áb-
rázolásával együtt megjelent írás,
aminek szerzője, így emlékezett visz-
sza Petőfi Sándor gödöllői tartózko-
dására:

„Petőfi lakása Gödöllőn.
Azon érdekeltségnél fogva, mely-

lyel a közönség minden iránt, a mi
Petőfi életirásához tartozik, egyike
tisztelt munkatársainknak beküldé
hozzánk azon ház rajzát, melyben
Petőfi 1844-ben Gödöllőn lakott, s mi
a rajzot azonnal fára is metszettük,
habár ezen ház alakja semmiben sem
különbözik a más magyar helységek-
ben szokásos formáktól.

Petőfinek ifjabb éveiben szokása
volt, nyáron, hacsak teheté, nehány

hetet falun tölteni. A mondott évben a
regényes fekvésü Gödöllőt választá
ki. Egy más ilynemü nyári kirándulá-
sa alkalmával pedig Dömsödön töltött
nehány hónapot, s a dömsödi és gö-
döllői villegiatura napjai között alig-
ha fordult elö valami lényeges kü-
lönbség.

Azon időben Petőfi szülői Dömsö-
dön laktak. Sándor tehát voltaképen
csak hazarándult, s egy barátjával, a
kinek szintén kedve kerekedett egy
kis faluzásra, közösen fogadtak szál-

lást. Két ház volt azon udvarban, s be-
le költöztek a nagyobb épületbe, fi-
zetvén érte egy évre 20 ftot váltóban!
Két hónapot töltöttek itt csendes visz-
szavonultságban, s ezalatt Petőfi több
kisebb versezeteit s a „Salgó” czimü
nagyobb költeményt irá. Gödöllői
időzésének gyümölcse köztudomás
szerint, a „Szerelem gyöngyei" let-
tek.”

Az egykori Szombat János féle ház
helyén álló épületen ma tábla emlé-
keztet a költő gödöllői napjaira. Hogy
az eredeti épület mikor semmisült
meg, arról csak feltételezések állnak
rendelkezésünkre. Vélhetően, több-
szöri átépítést követően a II. világhá-
ború után bontották le. Később az en-
nek helyére épült ház is elbontásra
került, azt azonban a Gödöllői Városi
Múzeum tulajdonában lévő fotóknak
köszönhetően tudjuk, hogy a „Petőfi
házon” az évtizedek során több em-
léktábla váltotta egymást. Az egyiket
a múzeum őrzi.

(KJ)
Köszönjük a Gödöllői

Városi Múzeum segítségét

Absztrakt címmel nyílt ki-
állítás a Levendula Galériá-
ban március 9-én. Ez alka-
lommal Fábián Dénes Zol-
tán, Goschler Tamás, Ladó-
csy László, Lőrincz Ferenc,
Márvány Miklós, Meyer Ar-
thur, és Posztobányi Péter
munkái kerültek fel a kiál-
lítási falra.

Az absztrakt művészet az ábrá-
zolás mozzanatait a műből és a
művészi munkából kiküszöbölő,
hagyományos természetelvű mű-
vészettel szembehelyezkedő,
természeti motívumokra még
csak nem is utaló képzőművé-
szeti irányzatok gyűjtőneve. El-
vont, elméleti, gondolati. A valóság
összefüggéseivel nem törődő, a szo-
kásos formákat megbontó – ezeket a
megfogalmazá-
sokat találjuk, ha
lexikonban kere-
sünk utána az
absztrakt fogal-
mának.

Hogy a Le-
vendula Galériá-
ban kiállított al-
kotások ilyenek-e,
azt a szemlélők-
nek kell eldönte-
niük, hiszen lá-
tásmódja, tapasz-
talatai, hangulata
szerint mindenkinek más és más tit-
kot rejtenek a művek: csendéletet,
gyászoló özvegyet, a húsvét csodáját.

A kiállítást Asztalos Tamás, az
Aszód Városi Kulturális Központ
munkatársa nyitotta meg, aki úgy fo-

galmazott: „Én röviden úgy gondo-
lom, hogy az absztrakt műveket, a
konkrét művészet alkotásaitól kicsit

eltérően, szabadjára kell engedni,
hagyni kell nekik, hogy megtalál-
ják befogadóikat, hogy azok a be-
fogadók befejezzék értelmezé-
sükkel, megváltozó odafordulá-
sukkal, s hagyni kell, hogy a mű,
hadd váljék minden egyes jelen-
való lét képzeletbeli múzeumá-
nak részévé.”

A kiállítás – aminek megnyi-
tóját Dezső Piroska és Csúr Gá-
bor muzsikálása tette teljessé –
április 4-ig tekinthető meg.

(ny.f.)

A korábbi Megyei Múzeumok
Szövetségének jogutódjaként
március elején létrejött a Ma-
gyar Vidéki Múzeumok Szövet-
sége, aminek azonban nem-
csak a volt vidéki múzeumok
lehetnek tagjai, hanem azok az
intézmények is, amelyek mú-
zeumi besorolással, engedély-
lyel rendelkeznek. 

Az új szervezet első közgyűlését
Szentendrén, a Művészet Malomban
tartották, ahol a tagok sorába, mint te-
rületi múzeum, szavazati joggal fel-
vételt nyert a Gödöllői Városi Mú-
zeum is.

Mint azt Gaálné dr. Merva Má-
ria, a Gödöllői Városi Múzeum igaz-
gatója lapunknak elmondta, a szövet-
ség elnöke Kálnoki Gyöngyösi Már-
ton, a Ferenczy Múzeum igazgatója,
aki korábban helyettes államtitkár-
ként is tevékenykedett.

Az igazgató asszonytól azt is
megtudtuk, a tagság számtalan előny-
nyel jár. Egyrészt a szakmával kap-
csolatos információkhoz könnyebben
és hamarabb jutnak hozzá a szakem-
berek, akik számára tudományos kon-
ferenciákat, találkozókat szerveznek,
másrészt – ami a nagyközönség is szá-
mára is érdekes – lehetőséget ad arra,
hogy különböző vándorkiállítások is

eljussanak az intézményekbe, ami
Gödöllő esetében is tovább színesíti a
kiállítási palettát. 

A szövetség jogai közé tartozik,
hogy javaslatot tehet a Múzeumok Éj-
szakájának időpontjára. Az idei esz-
tendőben, az ő javaslatuk is június 22.
volt, s ezt a dátumot fogadta el a mi-
nisztérium is. A rendkívül népszerű
rendezvénysorozatnak városunk évek
óta részese, az idén is számtalan szí-
nes program, a kiállítások mellett elő-
adások, tárlatvezetések, foglalkozá-
sok, koncertek és színi előadás várja
majd az érdeklődőket. Az idei Mú-
zeumok Éjszakája a Szecesszió Éve
jegyében zajlik majd. (bdz)
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Március 16-án szombaton
10.30-12.00 óráig,

Március 17-én vasárnap: kizárólag
előzetes telefonos egyeztetés

alapján: 17-18 óráig.
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: dr. Michalik László 
Tel.: 20/981-3100.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:Gazdát kereső kutyák, online

A Plútó Állatorvosi Rendelő hon-
lapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet meg-
tekinteni. 

Bővebb információ: 
http://www.allatorvosgodollo.hu

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Chloe: önhibáján került a telepre, most
ideiglenes befogadónál van, ahol egy jól
kezelhető, kedves kutya vált belőle. Olyan
gazdit keres, akinek szökésbiztos kerítése
van, és sok-sok szeretete. Chloe ivarta-
lanított, oltott, chippelt fiatal szuka.

Kifli: bekerülése óta senki nem kereste,
így várja új, felelősségteljesebb kérőit!
Nagyon kedves, barátságos aktív fiatal
kan. Elsősorban kertbe ajánljuk, ahol le
tudja vezetni az energiáit. Oltott, chip-
pelt kutyus.

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

Apacs: felnőtt drótszőrű foxter-
rier kanocska. Olyan gazdit ke-
resünk neki aki tisztában van az
önfejű kutyák nevelésével, és ki
tudja vívni a falkavezér szere-
pet. Gyerek mellé nem ajánljuk.
Oltott, chippelt kutyus.

Kölykök: A telepre sajnos  tucatszám
kerültek be kisebbnél kisebb és ara-
nyosabbnál aranyos kölyökkutyák.
Bízva abban, hogy a tavaszi idő meg-
hozza az örökbefogadási kedvet, vár-
juk a leendő gazdikat akik legalább
20 kölyökkutya közül választhatnak.
A babák vegyes neműek, színűek és
keverékek.

A jákópapagáj valószínűleg ha-
sonlóan fogja fel az ok-okozati
összefüggéseket, mint egy há-
roméves gyermek, képes 
ugyanis kizárásos alapon dön-
teni: amennyiben tudja, hogy
két doboz közül az egyikben
van eleség, döntéshozatalához
elég, ha az üres dobozt rázzák
meg – mutatták ki német és 
osztrák kutatók.

A zörgés hiányából a jákópapagáj ar-
ra következtet, hogy az eleség a má-
sik dobozban van. A logikai követ-
keztetés e formáját eddig csak embe-
reknél és emberszabású majmoknál
figyelték meg. Minden más vizsgált
állatfaj, többek között majmok és ku-
tyák is kudarcot vallottak ezeknél a
teszteknél – írták a kutatók a Proceed-
ings of the Royal Society B című fo-
lyóiratban.

Kísérlet a jákópapagájokkal
A gyerekek mintegy hároméves ko-
ruktól fogják fel, hogy a valamit tar-
talmazó doboz megrázása zörgő vagy
más hasonló zajt kelt, az üres pedig
nem: vagyis megértik az ok-okozati

összefüggést a zaj és a tartalom kö-
zött. A jákópapagáj ez irányú képes-
ségeit a Bécsi Egyetem kutatói német
kollégáik segítségével vizsgálták

meg. Eggyel magasabbra téve a lécet
arra is kíváncsiak voltak, vajon meg-
érti-e a madár, hogy nem éri meg a
nem zörgő doboz tartalmát ellenőriz-
ni.
A kísérlet folyamán két, nem átlátszó
műanyag dobozt helyeztek egy asz-
talra, amelyek közül csak az egyik
tartalmazta a papagájok kedvenc ele-
ségét, egy szem dióbelet. Egy kutató
a madarak előtt megrázta a diót rejtő,
az üres vagy egyszerre mindkét do-
bozt. A feladat megoldására a papagá-
joknak két lépésben kellett következ-
tetéseket levonniuk. 
Elsőként a zörgést, illetve annak hiá-
nyát kellett összefüggésbe hozniuk az

eleség jelenlétével, illetve hiányával.
Ezt az információt ezután annak
„megállapítására” kellett felhasznál-
niuk, hogy a zörgés hiánya azt jelenti:
az eleség a másik dobozban kell,
hogy legyen.
A kutyák ennél a lépésnél vallottak

rendszerint kudarcot – magyarázták a
kutatók. A hat vizsgált jákópapagáj
azonban mindhárom feladathelyzet-
ben tüstént azonosította az eleséget
tartalmazó dobozt. (MTI)

A jákópapagáj olyan okos, mint egy hároméves gyermek

Magyarország természeti környezeté-
nek állapota szerencsére továbbra sem
igényli a madarak egész éves etetését, és
azért dolgozunk, hogy ez a jövőben se
váljon szükségessé. A téli madáretetés
befejezésének megfelelő időzítésével
azonban különösen a település madarai
számára nyújthatunk kora tavasszal is
segítséget. A tavaszi vonulás és a költés-
kezdés időzítésében a legfontosabb
szempont a megfelelő táplálékellátott-
ság. Ez azért nélkülözhetetlen, mert a
vonulás utáni kondíció-visszaállítás, a
fészeképítés, majd különösen a tojásra-
kás jelentős többletenergiát igényel.
Éppen ezért a március közepétől április
közepéig tartó időszak – különösen el-
húzódó tél és hűvös tavasz esetén – kri-
tikus periódus a korán fészkelni kezdő
madarak és ezek azévi (első költésből
származó) szaporulata számára. Ez kü-
lönösen a települési, főleg a városi, bel-
városi madarakra igaz, ahol a természe-
tes növényzet területi aránya az épüle-
tek, az utak és utcák miatt a természetes-
nél jóval alacsonyabb. Bármilyen meg-

lepőnek tűnik is, a kora tavasz elsősor-
ban nem a rovarevők, hanem a magevők
számára jelent kihívást. Ennek oka,
hogy ekkorra szinte teljesen kiürülnek
az előző ősszel képződött természetes
magraktárak (hullottmag bázisok, érett
virágzatok, vadföldek), miközben a nö-
vényi élet sem indul még be. Ezzel
szemben a rovarok akár télen is repül-
nek, ha süt a nap és a hőmérséklet +10
fok környékére emelkedik, ami kora ta-

vasszal már általánosnak számít.
Ezzel az eltérő természetes táplálékkí-
nálattal magyarázható, hogy az etetési
időszak végén a cinegék és más rovar-
evők száma gyakran drasztikusan csök-
ken, vagy ezek a fajok el is tűnnek az
etetőkről, miközben a magevők na-
gyobb számban és olyan etetőhelyeken
is megjelenhetnek, ahol akár egész télen
egyet sem lehetett látni.
Ezért azt javasoljuk, hogy ha a madarak,
különösen a magevők (tengelic, zöldike,
erdei pinty, meggyvágó) továbbra is
(akár “új fajként”) látogatják az etetőn-
ket, az etetést március végéig (akár áp-
rilis elejéig-közepéig) is folytassuk úgy,
hogy az eleségben a napraforgómag
mellett nagyobb arányban szerepeljenek
az apró magvak (például állatkereske-
désben is beszerezhető köles, pintyek-
nek és papagájoknak árult keverék) és
az alma.
Április elejére (enyhe tavaszokon akár
néhány héttel korábban) a megújuló nö-
vényzet: a fák és bokrok friss rügyei, le-
velei és hajtása, a friss fűtakaró és a
gyepszinti virágzó lágyszárúak már kel-
lő természetes táplálékbázist kínál a ma-
daraknak. Ilyenkor kell abbahagynunk
az etetést, de ha ennek helyszínén to-
vább működtetjük az itató-madárfürdőt,
illetve “élesítjük” a porfürdőt, akkor ta-
vasztól sem kell nélkülöznünk a télen
megszokott madárnyüzsgést a kertben,
az ablakban, erkélyen.

Miért ne etessünk egész évben?
Az elmúlt évszázadban kialakult gya-
korlat szerint a madáretetés a fagyos,
havas, ónos esős időszak, tehát a késő
ősztől kora tavaszig tartó hónapok ma-
dárvédelmi tevékenysége. Mára ez az
egykor magától értetődően tiszta kép
összetettebbé vált. Nyugat-Európa
egyes régióinak környezetállapot-rom-
lása, többek között a megfelelő mennyi-
ségű egészséges táplálék szűkös hozzá-
férhetősége miatt az énekesmadarak ál-
lományai drámaian csökkentek, ezért az
ottani állatvédelmi szemlélet (nem kis
mértékben a madáretetés kiemelt termé-
szetvédelmi figyelemfelhívó, szemlélet-
formáló hatása miatt) a madarak egész
éves etetését támogatja.
Hazánkban szerencsére továbbra sincs
szükség az egész éves etetés gyakorlatá-
nak bevezetésére, mert április második
felétől még a települési zöldfelületek is
képesek ellátni táplálékkal a madarain-
kat.
Az etetésnek legkésőbb az énekesma-
darak első költésének fiókakelésre üte-
mezett befejezése két madárvédelmi
okból is fontos. Egyrészt megfigyelé-
sek számolnak be arról, hogy a cinegék
hajlamosak az etetőben maradó napra-
forgóval etetni a fiókáikat, akik ezt
nem tudják megemészteni, és a gyo-
mortól a nyelőcsőig felgyülemlő ma-
goktól megfulladhatnak, elpusztulhat-
nak. Másrészt nagyon fontos, hogy ma-
daraink (a szülők és a fiatalok egy-
aránt) a lehető legnagyobb mértékben
az élőhelyi környezetük kínálta felté-
telekhez alkalmazkodva éljenek, a 
fiatalok ezt tanulják meg, ne váljanak a
folytonos (és szükségtelen) emberi se-
gítségre építő “tehetetlen” és kiszol-
gáltatott lényekké, akik egyből bajba
kerülnek, ha az emberi segítség meg-
szűnik. Magyarország természeti kör-
nyezete alapvetően még nem romlott le
annyira, hogy a házunk-kertünk ma-
darainak jelentős része ne találna ele-
gendő táplálékot magának. Ezért az
etetés helyett ott és azzal segítsünk,
amire és ahol ez valóban szükséges. mme

Meddig és hogyan?

Az etetési időszak vége

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek
veszettség elleni kötelező védőoltá-
sát a városi állatorvosi rendelőkben
az alábbi időpontokban kedvezmé-
nyes áron adathatják be:  

Március 18-23-ig: Dr. Bodó Szi-
lárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy
Ferenc u. 34.

Március 25-30-ig: dr. Bucsy László
rendelője, Blaháné u. 55.

Április 8-13-ig: Plútó Állatorvosi
Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97. 

Április 15-20-ig: dr. Koleszár Ist-
ván rendelője, Árpád u. 32.

Április 22-27-ig: Kovavet Bt. ren-
delője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

A kedvezményes veszettség elleni
védőoltás kutyánként 4.200 forintba
kerül. Ez az összeg tartalmazza az
anyagköltséget, a kedvezményes
munkadíjat, a regisztrációs és beje-
lentési költségeket és az illetéket.  
A szintén kötelező bélférgek elleni
kezeléshez szükséges féreghajtó tab-
letta ára 300 forint/10 testtömeg ki-
logramm. Azoknak az ebeknek, me-
lyek nem rendelkeznek a Magyar Ál-
latorvosi Kamara ajánlásának meg-
felelő sorszámozott oltási könyvvel,
új oltási könyvet állítanak ki, aminek
a költsége 500 forint. 
Az ebek oltása kérhető egyéb idő-
pontokban is a rendelőben, illetve
háznál, de ebben az esetben az oltás

teljes költségét, illetve a kiszállási
díjat is ki kell fizetni. 
Az ebek kötelező veszettség elleni
oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.)
FVM rendelet szól. Ennek értelmé-
ben  az állattartó köteles minden 3
hónapos életkort elérő ebet saját
költségén veszettség ellen beoltatni

és féregteleníteni, majd mindezt 6
hónap múlva megismételni. A felnőtt
kutyát minden évben egyszer köte-
lezően újra be kell oltatni. 

Fontos tudnivaló: Négy hónapos
kornál idősebb eb csak microchippel
megjelölve tartható. Ennek betartá-
sát a jegyző és a kerületi hivatal el-
lenőrzi.

Veszettség ellen csak microchippel
megjelölt eb oltható. Aki 2012. de-
cember 31-ig nem végeztette el ku-
tyája microchippes jelöltetését, a ve-
szettség elleni védőoltás alkalmával
ezt is kérheti, aminek költsége 4.900
forint. 

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Végérvényesen beköszöntött a tavasz
a Szent István Egyetem Mezőgazda-
ság- és Környezettudományi Karának
városi oltalom alatt álló Botanikus
Kertjébe. Teljes virágzásban díszlik a

kert többszáz töves védett illír sáfrány
és téltemető mezője. Előbújtak a leg-
bátrabb tavaszi tőzikék és szártalan
kankalinok is. Az erdő szélén bonto-

gatják leplüket a különféle hunyorok
is, melyeket jókedvre derítő madárdal
kíséretében csodálhatnak meg a láto-
gatók.
További információk:
www.botanikuskert.mkk.szie.hu
telefon: 28/522-000/1761, 1769.

Sz.O., M.M. 
Fotó: Takács Gábor

Botanikus Kert

Kora tavaszi színek 
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Március 11-én, Gödöllőn rendez-
ték meg a Bajnokcsapatok Euró-
pa Kupáját kard fegyvernemben.
A házigazda SZIE-Gödöllői EAC
csapata fennállása során első
ízben örülhetett, BEK győztes lett
a csapat.

Kilenc csapat vett részt az idei döntő-
ben, a házigazda gödöllői csapaton kí-
vül a Vasas képviselte hazánkat, míg a
fehérorosz, a bulgár, a cseh, az osztrák, a
görög, a francia, valamint a brit bajnok-
csapat mérte össze tudását.
A negyeddöntőben a GEAC a görögö-
ket verte magabiztosan 45:15-re, majd
az elődöntőben a britteket múlták felül
Gémesi Csanádék 45:33-ra. A másik
ágon a Vasas előbb a bulgárokat verte
45:29-re, majd a döntőért a fehérorosz
csapatot egy kiélezett párharcban 45:44-
re. A „házi” döntőben aztán a hol több,

hol kevesebb ponttal, de mindvégig ve-
zető gödöllőiek 45:43-ra megverték a
Vasast, így fenállásuk során először
örülhettek BEK győzelemnek!
A győztes csapa edzője, Navarette
József így értékelt: – Világkupa sorozat
után vagyunk, így egy jó felkészülési

programnak tartot-
tuk ezt a versenyt,
amelyre természete-
sen úgy készültünk,
hogy egy rangos ese-
mény és jó volna
megnyerni, már csak
a kilátogató gödöllői
szurkolók, valamint
a város és támoga-
tóink miatt is. Úgy
érzem, hogy jól ví-
vott mindenki, ami
azért is örömteli,
mert a nyári, buda-

pesti világbajnokságra készülő magyar
csapatunkban két gödöllői, Gémesi Csa-
nád és Gáll Csaba is kerettag. A Vasast
annak ellenére komolyan vettük, hogy
tudtuk, két ászuk, Szilágyi Áron és Iliász
Nikolász nem jött el erre a versenyre,
ugyanis a pástra lépő fővárosiak közül
ketten is benne vannak a B csapatos vá-
logatott keretben. Egyszóval, nagyon
boldogok vagyunk.
A képen a győztes csapat tagjai: Gáll
Csaba, Valkai Ferenc, Gémesi Csa-
nád, Gémesi Bence, edző Navarette
József, Gémesi György, Gödöllő pol-

gármestere és a többek között egyszeres
olimpiai bajnok, háromszoros világbaj-
nok Gedővári Imre társaságában.

Kadet és junor Európa-bajnok-
ság – Bancsics bronz csapatban

A budapesti kadet és junior Európa-baj-
nokság záró napjára is maradt gödöllői
kötődésű siker. A záró napon a Bancsics
Mátét a soraiban tudó junior férfi kard-
csapat harmadik, a női tőr- és párbajtőr-
csapat egyaránt a negyedik helyen vég-
zett. Összességében öt arany-, egy 
ezüst- és három bronzéremmel az érem-
táblázat második helyén végzett a vívó
válogatott! Varga József és Navarrete
József csapata a férfi junior kard váloga-
tott remekül szerepelt. A formáció
ugyan a németekkel nem bírt az elő-
döntőben, a bronzmeccsen megverte az
esélyesebb oroszokat, így a 3. helynek
örülhetett a Bancsics Máté, Csaba
Márton Bence, Singer Márton, Szat-
mári András négyes a 11 nemzetet fel-
vonultató Eb-n.
Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Né-
metország, 3. Magyarország

Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi
Grand Prix-verseny –
Nyolcaddöntőig ment Gémesi
Csanád

Remekül vívott és egészen a nyolcad-
döntőig jutott az idei Gerevich-Kovács-
Kárpáti férfi Grand Prix-versenyen Gé-
mesi Csanád kard fegyvernemben. A 16
között végül honfitársától, az olimpiai
bajnok Szilágyi Árontól kapott ki, aki a
3. helyen zárta a viadalt. -tl- 

Vívás – Férfi kard BEK Gödöllő

BEK győztes a Gödöllő
Három bajnoki címet szerzett az
idei fedett felnőtt atlétikai orszá-
gos bajnokságon a GEAC csapa-
ta. Kaptúr Éva két számban is
aranyérmes lett, valamint a
4x400-as férfi váltó is legyőzhe-
tetlen volt.

Kaptúr Éva 60 méteren és 200 méteren
is szélvészgyors volt, így nem volt kér-
dés, hogy ki nyeri az idei fedett felnőtt
ob-t. A 4x400-as férfi váltó (Móré Győ-
ző, Pozsgai Dániel, Mucsi Róbert,
Deák Nagy Marcell) majdnem két má-
sodperccel jobbat futott mint a második
helyezett váltó. Kovács Zoltán 400-on,
míg Móré Győző 200 m-en lett ezüst-
érmes, míg Kálmán Csenge 400 m-en
bronzérmes.

Fedett serdülő dobó ob – Két ba-
jnoki cím

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a
serdülők téli dobó országos bajnoksá-
gát, amelyen Máté Alpár tanítványai
remekeltek. A fiúknál 14 éveseknél Oke
Olufemi, a 15 éveseknél Kerekes Mar-
cell lett 1. helyezett gerelyhajításban. A
15 éves korcsoportban Esztergály
Koppány diszkoszvetésben 4. helyen
végzett, a hölgyeknél a 15 évesek kö-
zött gerelyben 2. helyen Györe Fanni,
3. helyen Kovács Emma végzett.

Serdülő egyéni és összetett
bajnokság – Remeklő 4x400-as
váltó

Egyéniben pontszerző helyen végzett a
fiú 15 éves korcsoportban 3000 méteren

Pápai Benedek és Fekete Ábel. Előbbi
a 6., utóbbi a 7. helyen ért célba. A
4x400 méteres meghívásos váltóban a
Mucsi Róbert, Móré Győző, Deák
Nagy Marcell, Tarlukács Ádám né-
gyes első lett, megelőzve a felnőtt férfi
kerettagok váltóját.
Összetettben, azon belül ötpróba (60 m
gát, távolugrás, súlylökés, magasugrás,
800 m) leány serdülő korcsoportban
Kovács Emma a 2. helyezést érte el,
ugyan itt Szemjanyinov Paula a 8. lett.

Sportdíj átadó – GEAC bajnokok

Februári Sportdíjátadó cikkünkből hibá-
san kimaradtat a GEAC 16 év alatti, or-
szágos bajnokok névsora, amelyet ezú-
ton közlünk és elismerve eredményüket
kérünk elnézést az érintettektől.
A GEAC 16 év alatti, országos bajnok-
ságot nyerő atléták névsora: Ajkler Esz-
ter, Györe Fanni, Jenes Zoltán, Kapitány
Márton, Kerekes Marcell, Koczkás Dó-
ra, Kovács Emma, Kriszt Katalin, Oké
Olufemi, Príma Balázs, Simonváros
Csanád, Skribek Mátyás.    -ll-

Atlétika – Felnőtt fedett ob

Három bajnoki cím

Az elmúlt hétvégén „hazai” pá-
lyán fogadta a Hévízgyörk együt-
tesét a Gödöllői SK megyei I. osz-
tályban szereplő felnőtt labdarú-
gó csapata. Jenei Sándor tanítvá-
nyai igazolták, hogy az első for-
dulóban szerzett pont nem a vé-
letlen műve: könnyedén nyertek
2–0-ra.

A Táncsics Mihály úti pálya kímélése
miatt a Gödöllői SK az első tavaszi ha-
zai meccsét az egyetemi műfüves pá-
lyán játszotta és magabiztosan verte a
Hévízgyörk együttesét. A mérkőzést
mindvégig irányító gödöllőiek az első
félidőben még csak keresték a fogást a
vendégeken és mindössze egy lesgólra
futotta ekkor még. A második játékrész
hajrájában aztán 5 perc alatt eldőlt a
meccs. Előbb Ifj. Sipeki Attila baloldali
beadása csúszott le és hullott szeren-

csésen a hosszú felsőbe, majd Kiglics
Gábor fejelt gólt csereként beállva, első
labdaérintéséből.
A Gödöllő 17 fordulót követően 22 pon-
tos, ezzel továbbra is a 10. helyen áll a
tabellán.
Pest megyei I. osztály, 17. forduló
Gödöllői SK – Hévízgyörki SC 2–0
(0–0) Gól: Ifj. Sipeki Attila, Kiglics Gá-
bor

Megyei III. Osztály – Győztes rajt

Idegenben kezdett a Gödöllői SK II-es
számú csapata és nyert 1–0-ra Szekeres
László felhőfejesével, ezzel felkapasz-
kodott a tabella 3. helyére a nyugati cso-
portban.
Pest megyei III. Osztály nyugati cso-
port, 14. forduló: Tahitótfalu – Gödöl-
lői SK II 0–1 (0–0) Gól: Szekeres Lász-
ló.    -li-

Labdarúgás – Megvan az első tavaszi siker

Műfüvön remekel a csapat
Drámai csatával kezdődött a
TEVA-Gödöllő RC – Aluprof TF
párharca  bajnoki elődöntőben.
Az első mérkőzésen, a kupaelő-
döntőhöz hasonlóan a gödöl-
lőiek nyertek 3:2-re.

Ludvig Zsolt tanítványai az elmúlt
hétvégi, Magyar Kupa döntőben átélt
kudarcot szerették volna feledtetni. A
TEVA-GRC nem számíthat könnyű
párharcra a TF ellen, ugyanis a főváro-

siak már a kupa elődöntőjében is bizo-
nyították, hogy nem véletlenül szerepel-
tek remekül eddig az idén. Nos, be is
igazolódott a hazaiak félelme, ami a pár-
harc első mérkőzésére rá is nyomta a bé-
lyegét. A vendégek nem adták könnyen
magukat és csak vért izzadva nyerte
meg az ilyenkor igen fontosnak számító
első meccset a Gödöllő.
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó
elődöntőben 1–0-ra vezet a TEVA, foly-
tatás lapzártánk után, kedden Buda-

pesten, majd március 15-én ismét Gö-
döllőn csapnak össze a csapatok.
NB I., rájátszás, elődöntő, 1.
mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Aluprof-TF Bu-
dapest 3–2 (-19, 15, 23, -20, 11)            -lt-

Röplabda – Bajnoki elődöntő

Drámai csata, előny a TEVA-GRC-nál

3. mérkőzés
2013. 03. 15. péntek 18  óra
TEVA-GRC – Aluprof-TF

SZIE csarnok

NB I nők, elődöntő

Nem megy a Gödöllői Bikák-
nak Szombathelyen az idén.
Ezt bizonyította a rájátszás el-
ső fordulójában a csapat, mely
6–4-re kapott ki ezúttal a Vas
megyei városban.

A vereség ellenére semmi sem válto-
zott, minden csapat maradt a helyén a
tabellán a felsőházban, ugyanis a gö-
döllői találkozón kívül papírforma
eredmények születtek. Ami talán
bosszantó lehet Baranyai Pál együt-
tese számára, hogy távolodni látszik a
két, bajnoki címre esélyes csapat, a
listavezető 60 pontos Győr, valamint
a 47 egységgel 2. helyen álló Be-
rettyóújfalu a többiektől.
A csapat háza táján a cél továbbra is a
3. hely megtartása, aminek meg is fe-

lel a Gödöllő, ugyanis továbbra is 6
pont a 4. helyezett Szeged előtt az
előny. A következő játéknapon, már-
cius 18-án éppen a szegediek láto-
gatnak Gödöllőre majd. A találkozó
19:30-kor kezdődik a SZIE csarnok-
ban.
Futsal NB I, felsőházi rájátszás 1.
forduló: Swietelszky-Haladás VSE –
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton 6–4
(1–2) Gól: Lovrencsics Balázs, Vidák
Balázs, Jenei Ottó, Nagy Roland     -il-

Futsal – Befagyott a tabella

Szombathelyen nem megy

FUTSAL NB I, 
rájátszás 2. forduló

2013. március 18., hétfő 19:30
Gödöllői Bikák-Vasas-Phiton –

Újszegedi TC
SZIE Sportcsarnok

Negyedik alkalommal rendezte
meg a Montágh Imre iskola a
Kapkodd a lábad integrált ver-
senyt, amelyen hat iskolai csapat
vett részt.

A Petőfi, a Damjanich, az Erkel, és a
Szent Imre csapatai mellett a házigazda
Montágh iskola két csapattal szerepelt a
játékos, sorversenyes vetélkedőn, ame-
lyet az Erkel csapat nyert meg, de ez 
ezen a versenyen teljesen másodlag
volt. A verseny célja ezúttal is az volt,
hogy a fogyatékos gyerekeket megis-
merjék és a sport jegyében találkoz-
zanak az általános iskolák tanulói.
Iski Zsolt szervező beszélt az esemény-

ről: – Örömteli, hogy már negyedik al-
kalommal tudtuk megrendezni ezt az es-
eményt és mint minden alkalommal,
ezúttal is megszolgálta a célját a ver-
seny.  Az együttlét mindig jó és köze-
lebb kerülnek az egészséges és a fogya-
tékkal élő gyermekek egymáshoz a
sport révén. Nagy boldogság töltötte el
szívünket a mai nap! Együtt voltak a fo-
gyatékos gyerekek és az általános isko-
lások. Nagyon fontos, hogy elfogadja-
nak minket. Öt feladatot végeztek el a
csapatok remek hangulatban. Az utolsó
feladat mindig az, hogy a mi gyere-
keink közösen az ép gyerekkel együtt
egy csapatban legyenek. A versenyt már
másodszor a budapesti Hilton szálloda

támogatta 6 tortát hozott a csapatoknak
és pogácsát. Köszönet Árvai Zoltán-
nak, a szálloda igazgatójának és a
szomjúságok csillapításárét, a GTI 2000
KKT-nak, akik szintén teljesen ingyen
hozták az üdítőket, valamint igazgató-
nőnknek, Bucsyné Prém Katalinnak
is köszönet a mindenkori segítségért.
Sorrend: 1. Erkel, 2. Damjanich, 3.
Petőfi, 4 Szent Imre, 5. Montágh iskola
I. csapata, 6. Montágh iskola II. csa-
pata. -tt-

Kapkodd a lábad – Idén is nagy siker volt

Hat iskola versengett

Március 2-án rendezték az Országos
Diákolimpia úszóversenyét Budapes-
ten, amelyen a Hajós Alfréd iskolából
Pintár Fruzsina 100 méter háton 5. he-
lyezést ért el, míg Varga Vivien a 100
méteres pillangó úszásban 13. helyezett
lett. Csapatban a  „B” kategóriás, III. 
korcsoportos 4x50 méteres fiú gyors
váltó 8. helyezett lett. (tagjai: Kassai
Levente, Pásztor György, Róde
Ádám, Ratkai Csaba), míg az „A” ka-
tegóriás III. korcsoportos 4x50 méteres

lány gyors váltó a 7. helyezést érte el
(Csizmeg Anna, Kerekes Ivett, Pintér
Fruzsina, Varga Vivienn). Felkészítő
tanáruk: Koleszáné Petrovszki Ma-
riann.

Snowboard – Gödöllői tehetség

Gödöllői tehetség bontogatja szárnyait a
honi snowboard palettáján. A Hajós is-
kola tanulója, Hrustinszki Tamás Mát-
raszentimrén remekelt, majd Ausztri-
ában. Tamás a március 2-ai magyar ver-

senyen, a "MakeSomeNoise" rendez-
vényen a "banked slalom"-ban második
helyezett lett, majd 3-án az országos Di-
ákolimpián 1. lett. A Hajós 7. osztályos
tanulója nemzetközi porondon is letette
már a névjegyét, ugyanis a Bécs melletti
Hohe Wand Wiese-n megrendezett
"Eastcup" nyílt snowboard bajnoksá-
gon, ahol alpin parallelszlalom kategó-
riában az osztrák mezőnyben 2. helye-
zést ért el. -tl-

Úszás – Országos Diákolimpia

Jól úszó Hajós növendékek
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A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában

Plakátkiállítás Körösfői 150 
címmel látható csoportos kiállítás

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 kiállítás megtekinthető 2013. április 28-ig, min-
den 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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A SZECESSZIÓ ÉVE
GÖDÖLLŐN 2013

Életérzések a századfordulón

A Gödöllői Városi Múzeum
meghívja

A Jó Kormányos
Körösfői-Kriesch Aladár

(1863-1920) 
emlékkiállítás 
megnyitójára

2013. március 23-án
szombaton 16 órára

Köszöntőt mond: Gémesi
György polgármester

A kiállítást megnyitja: Szücs
György művészettörténész,
a Magyar Nemzeti Galéria

tudományos 
főigazgató-helyettese

Közreműködnek:
Kriesch Barbara és Szentes

Anna, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem

növendékei

A kiállítás kurátora: 
Őriné Nagy Cecília
művészettörténész

A kiállítást rendezte: 
Seres Imre

Kísérő rendezvény – 15 óra:
Sajtótájékoztató az év

eseményeiről, valamint a 
2014-es kulturális és tematikus

év beharangozója
A Solier Cukrászda bemutatja a

kulturális év alkalmából
készített Ady-, Léda- és 

szecessziós tortákat 
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Március 11-17-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.
Március 18-24-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
ÜGYELETEK

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS 

DEÁK TÉRI GARÁZSOK

Gödöllő Város Önkormány-
zata bérbe adja a Gödöllő,
Deák Ferenc téren található
üres garázsait.

A garázsok alapterülete: 15 m2,
valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tá-
roló).

A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 2013. december 31.
napjáig szóló. A bérleti díj: 750
Ft/m2/hó + ÁFA.

A bérbevétel feltételeiről részle-
tes tájékoztató átvehető ügyfél-
fogadási időben a Városüzemel-
tető és Vagyonkezelő Iroda III.
emelet 303. számú helyiségében,
illetve érdeklődni lehet a 
06-28-529-171-es telefonszámon.

Gödöllő Város Önkormányza-
ta pályázatot ír ki a város köz-
életi, kulturális egyesületei,
egyesületszerűen működő
közösségei, egyéb civil szer-
vezetei támogatására.

1. Pályázat célja: Gödöllő Város
Önkormányzat pályázatot hirdet he-
lyi hatáskörű közfeladat ellátására,
civil kezdeményezések támogatá-
sára, amelyek kizárólag Gödöllő vá-
rosához kötődnek (2011. évi CLXXV.
törvény. 2. §. bekezdései alapján).
2. A pályázók köre: 
– Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon ténylegesen műkö-
dő, adószámmal és számlaszámmal
rendelkező civil szervezetek, egye-
sületek, alapítványok gödöllői ha-
táskörű feladat ellátására.

3. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem té-
rítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósí-
tásának időtartama: 
2013. január 1-2013. december 31-ig.

4. A támogatás folyósítása, elszá-
molása: 
Gödöllő Város Önkormányzata a
„Támogatási megállapodás" aláírá-
sát követően – a szerződésben fog-
laltak alapján –, a Pályázó bank-
számlájára utalja a támogatás össze-
gét. 

A Pályázó a támogatás összegét kö-
teles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást köve-
tően, de legkésőbb 2014. január 31-
ig az összeg felhasználásáról elszá-
molni, a jelen pályázati felhívásban
szereplő szabályok szerint. 
Csak olyan számla (pénzügyi bi-
zonylat, pénzügyi dokumentum) fo-
gadható be, amelyről kideríthető,
hogy a pályázati cél megvalósításá-
hoz közvetlenül kapcsolódik. 

5. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje és módja: 
2013. március 20. 14 óra

A pályázatokat 1 példányban kell el-
juttatni postai úton az alábbi címre
(Polgármesteri Hivatal Polgármes-
teri Kabinet 2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 7.) vagy személyesen a Pol-
gármesteri 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 figyel-
mét, hogy a pályázat beadása előtt
ellenőrizzék, hogy a követelmé-
nyeknek megfelelően állították-e
össze a dokumentumokat, mert az
ettől való – akár formai akár tartalmi
– eltérés esetén a pályázat – értéke-
lés nélkül – elutasításra kerül.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Pályázati felhívás

A Gödöllői Polgármesteri Hiva-
tal munkatársat keres adóható-
sági adminisztrátori, ügyintézői
munkakörbe.

– a munkakör alapfeladata: az adóiroda
adminisztrátori feladatainak teljes körű
ellátása, iktatás előkészítése, iratkészí-

tés, ügyintézés.
– képesítési előírás: középiskolai vég-
zettség, gépíró, szövegszerkesztő ké-
pesítés,  közgazdasági szakképesítés
vagy pénzügyi- számviteli szakképe-
sítés és az OKJ szerint: valamely kö-
zépfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi
számviteli szakképesítés, általános
gazdasági és statisztikai ügyintéző.
Microsoft office programok ismerete.

– közigazgatási szervnél adóigazgatási
területen szerzett tapasztalat, közigaz-
gatási alapvizsga előnyt jelent.
A jelentkezéseket az önéletrajz meg-
küldésével személyesen, vagy postai
úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2013. március 29.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a Gödöllő, Ady Endre
sétányon (5849/1 hrsz.) található
„Gomba”, valamint a Palota-kert 4.
szám (5891/5/A/38 hrsz.) alatt talál-
ható, tulajdonát képező nem lakás cé-
lú helyiségek bérbevételére.

Gödöllő Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a helyiségek üzleti célú
bérbeadását 28/2013. (II. 14.) sz. önkor-
mányzati határozatával rendelte el.

A bérbe vehető helyiségek:
1., Gödöllő, Ady Endre sétány, 5849/1
hrsz. Alapterület: 10 m2

Közmű ellátottság: víz, villany, közcsa-
torna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági
festés célszerű
Bérleti díj irányár: 29.298 Ft/m2/év
díjtétel alapulvételével: 24.415 Ft/hó +
ÁFA. Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, az épület helyi védett-
ség alatt áll.
2., Gödöllő, Palota-kert 4., 5891/5/A/38
hrsz. Alapterület: 14 m2

Közmű ellátottság: víz, villany, távfűtés,
közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági
festés célszerű
Bérleti díj irányár: 40.023 Ft/m2/év
díjtétel alapulvételével: 46.694 Ft/hó +
ÁFA. Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, azonban a szintén Pa-
lota-kert 4. szám alatt található, önkor-
mányzati tulajdonú közös WC-mosdó
helyiség használóihoz történő csatlako-
zás lehetséges (külön megállapodással,
díjazással). 

A bérleti jogviszony időtartama: hatá-
rozott, 10 év + 10 év előbérleti jog. 

A helyiségek megtekintésére a (28) 529-
171-es telefonszámon időpont egyez-
tethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala,
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., III.
emelet 303. sz. helyiség.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. március 29., 10 óra.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiségek bérbevételére magánsze-
mély, jogi személy, vagy nem jogi sze-
mély gazdasági társaság pályázhat. A je-
lentkezéskor a magánszemély pályázó
köteles bemutatni személyazonosító ok-
mányait, egyéni vállalkozó ezen túlme-
nően egyéni vállalkozói igazolványát,
gazdasági társaság a társaság cégbírósá-
gi bejegyzését tanúsító cégkivonatot,
valamint aláírási címpéldányt.
– A pályázó pályázatában köteles kifej-
teni a folytatni kívánt tevékenységet, a
helyiségbérleti díjak irányárai alapján
megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát,
valamint nyilatkozni arról, hogy a bér-
bevételi feltételeket elfogadja.
A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint
bérlő helyiségbérleti szerződést köt,
melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból
eredő jogokat és kötelezettségeket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiségben
folytatni kívánt tevékenységhez szük-
séges /hatósági/ engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak olyan
pályázóval köthető, aki vállalja a bérleti
díj értékállóságának biztosítását oly mó-
don, hogy a bérleti díjat a bérbeadó a
szerződés időtartama alatt minden évben
a jegybanki alapkamat mértékének meg-
felelő százalékban növelheti.
– A helyiség használatából eredő köz-
üzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt

terheli.
– A helyiségek nem adhatók bérbe bár,
borozó, italbolt, kocsma működtetése,
valamint játékterem üzemeltetése, ero-
tikus áruk forgalmazása és szexuális
szolgáltatás céljára.

A pályázati eljárás:
A pályázati eljárás lebonyolítására a hi-
vatkozott határozat alapján, az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.) sz.
önkormányzati rendelet 32. §-a előírá-
sainak megfelelően kerül sor.
A pályázatokat zárt borítékban, a meg-
adott helyen és határidőben kell benyúj-
tani.
A pályázatok nyilvánosan, a benyújtási
határidő lejártakor kerülnek felbontásra,
melyről jegyzőkönyv készül. A boríték-
bontástól számított 15 nap határidőben
az ajánlat egy ízben, írásban módosít-
ható, kizárólag a helyiségbérleti díj ösz-
szegének vonatkozásában.
A beérkezett pályázatokról a Gazdasági
Bizottság értékelése alapján a képviselő-
testület dönt.
Több azonos időben, azonos tartalom-
mal beérkezett pályázat esetén a Gazda-
sági Bizottság javaslatára a képviselő-
testület árverés kiírásáról hoz döntést,
mely árverésre a Gödöllő város nemzeti
vagyonáról szóló 8/2012. (III. 8.) sz. ön-
kormányzati rendelet 4. számú mel-
lékletét képező Árverési Szabályzat ren-
delkezései az irányadók.
Amennyiben a benyújtási határidőben
érvényes pályázat nem érkezik be, illet-
ve a pályázati eljárás eredménytelen, a
pályázati felhívás folyamatosan köz-
zétételre kerül.
A helyiségek bérbevételével kapcsolat-
ban további információ a (28) 529-171-
es telefonszámon kérhető.

Felhívás

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 

DR. GÉMESI GYÖRGY POLGÁRMESTER FOGADÓNAPJÁT 
MÁRCIUS 6. HELYETT MÁRCIUS 21-ÉN
tartja 10-12, valamint 14-16 óra között. 

LAKÁS KIADÓ

Gödöllő központjában a Nagy
Sándor közben egyéni fűtésű,
két és fél szobás lakás kiadó.
Mindenhez közel, mégis nagyon
nyugodt környéken. Második
emeleti, erkélyes. 
Kaució van.
Bérleti díj: 60.000 Ft + rezsi. 

Érdeklődni: 
+36-20/5360-058 
erikal@hotmail.com

A 2013/2014. TANÉVRE TÖRTÉNŐ BEÍRATÁS IDŐPONTJA:

2013. ÁPRILIS 8. (HÉTFŐ) 8-18 ÓRA KÖZÖTT
2013. ÁPRILIS 9. (KEDD) 8-18 ÓRA KÖZÖTT

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles 30 napon be-
lül elbírálni és döntését a szülővel írásban közölni. Az intézmény vezetőjének
határozatban foglalt döntése ellen a szülő jogorvoslattal élhet. A nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a szülő
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kérelmet a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények estében a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgató-
jához kell benyújtani.

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

+Hosszútávra kiadó 65nm-es, 2szobás lakrész kertes házban
(szigetelt, téglaépület, konyha, fürdő, WC, garázs, internet,
kábeltévé, külön gázóra) gyermektelen házaspárnak, vagy 2
nőnek 60.000,-+rezsiért. 06-30-581-3827 

+Kiadó április elsejétől külön bejárattal egyszobás, összkomfor-
tos, felújított kis garzonrész kertes háznál önálló mérőórákkal.
Vasútállomás, városközpont, autóbuszmegálló közel. 35.000,-
Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-502-4148 

+Gödöllőn 1 fő férfi részére bútorozott, kisméretű szoba, kony-
ha, zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució nincs! Érd: 20-221-6172  

+Gödöllő belvárosában 90 nm-es, egyedi fűtésű, légkondis,
tágas lakás április 1-től 85.000,-Ft + rezsiért kiadó. 2 havi kau-
ció szükséges. Tel: 06-309-617-621 

+Gödöllőn, családi háznál, Alvégben kiadó 1 szoba, összkom-
fortos lakás külön bejárattal 2 fő részére. 40.000,-Ft + rezsi.
1 havi kaució. Tel: 06-30-597-0225 

+Gödöllő központjában új építésű, 2 szobás fiatalosan beren-
dezett lakás kiadó kis rezsivel, kocsibeállóval, tárolóval.
80.000,-Ft/hó + 2 havi kaució. 06-70-364-4212 

+Kiadó Gödöllő központjához közel, családi házban, külön
bejárattal, amerikai konyhás, nappalis +1 szoba, fürdőszoba,
gardróbos lakrész autóbeállási lehetőséggel. 50.000,-Ft +
rezsi. Tel: 06-70-5260-174 

+Gödöllő városközponti csendes helyen, téglaházban két-
szobás, frissen felújított lakás hosszabb távra, március 15-től
kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 0670-406-2064 

+Palotakerten 4 emeletes háztömb 3. emeletén 64 nm-es, 2
szobás, nagyerkélyes, redőnyös, egyedi fűtésmérővel ellátott
lakás hosszútávra kiadó. 50.000,-Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució.
Tel: 06-70-269-2828 

+Gödöllőn, családi háznál különálló, 25nm-es, összkomfortos
kislakás (kábeltévé, internet) 1fő nemdohányzó részére,
hosszútávra 50.000,-Ft-ért (rezsivel együtt), 1havi kaucióval kiadó.
1db újszerű állapotban lévő biliárdasztal eladó. 20-9463-112 

+Palotakerten 1 szobás lakás kiadó hosszútávra! Érdeklődni
az esti órákban: 06-20-971-9455 

+Gödöllőn, a Fenyvesi részen társasházban lakás kis kerttel
kiadó. 2 nappali, 2 fürdőszoba, 3 szoba, gardrób, mosókonyha,
garázs. Érd: 06-20-915-4379 

+Központban 2 szobás, étkezős, távfűtéses, 3.em. napfényes
lakás bútorozatlanul kiadó. 50.000,-Ft +rezsi + 2 havi kaució.
Tel: 20/3330-526 

+Gödöllő központi részén 50 nm-es, gázkonvektoros, magas-
földszinti lakás bútorozatlanul, azonnali költözéssel kiadó.
Bérleti díj 50.000,-Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució + 1 havi bérletíj
szükséges. Tel: 06-70-703-4111 

+Gödöllő központjában 2 szobás +étkezős 3. emeleti,
napfényes, távfűtéses 65 nm-es lakás kiadó 50.000,-Ft +
rezsiért. Tel: 06-20-333-0526 

+Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80 nm-es, bútorozott lakás
nemdohányzóknak kiadó havi 70eFt + rezsiért. Tel: 30-287-8662 

+Gödöllőn, Kertvárosban közös, zárt udvarban önálló lakás
kiadó hosszútávra 2fő vagy egy gyermekes pár részére
55.000,-Ft/hó +rezsiért. Kéthavi kauciót kérek, számlát adok.
Azonnal költözhető. 06-70-576-2479 

+Albérleti szoba főbérlővel, TV – internettel kiadó Gödöllő
központjában. Érdeklődni a 06-70-310-1933 számon 18 óra után. 

+Teljesen különálló, összkomfortos, kertes házrész kiadó!
Szoba-konyha, fürdőszoba. Műszakilag felszerelt, bútorozott!
Rezsivel együtt ötvenezer Ft. Kaució nincs! Tel: 20-942-5487 

+János utca végén 1. emeleti 1 szobás, gázkonvektoros lakás
kiadó nemdohányzóknak. Iár: 45.000,-Ft/hó + rezsi. Érd: 06-
30-345-0955 

+Azonnal beköltözhető összkomfortos kicsi lakás kiadó. Tel:
06-20-482-6682 

+Gödöllőn, Mikszáth K. utcában 2 szobás, nagy konyhás,
összkomfortos, jó állapotú családi ház kiadó. A kert rendezett,
cserépkályha is van. Tel: 06-20-499-7306 

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

+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

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

+Gödöllőn, főútvonal mellett fekvő, 2010-ben teljes körűen
felújított 86 m2-es, 3 helyiségből álló, klímával és riasztóval
felszerelt bérlemény szolgáltatás vagy irodai tevékenység
céljára kiadó. Nagy forgalmú hely, kedvező bérleti díj, minimal-
izált rezsiköltségek, ingyenes parkolási lehetőség, központi
elhelyezkedés. Tel: 06-20-572-3807

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

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

+Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában 1478 nm-es
magántelken 90 fős étterem +80 fős terasz berendezéssel
együtt eladó vagy kiadó. Sok más tevékenységre is alkalmas.
Tel: 06-20-9148-885 

+Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn (Szőlő u. – Bethlen G. u. sarok).
Alapterület: 40 nm. Érd: 06-30-952-9710 

+Gödöllőn, a Patak téren, az élelmiszerbolttal szemben igénye-
sen felújított, 28 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 30-6191-956 

ÁLLÁS

+Gödöllői fitness klub részmunkaidős recepcióst keres.
Fényképes önéletrajzot az alábbi címre kérjük: biofitcen-
ter@invitel.hu.

+Gyakorlott Visual C++ PROGRAMOZÓT keresünk gödöllői
irodánkba, hosszútávra, teljes munkaidőben. Hardveres
fejlesztői tapasztalat és angol nyelv ismerete szükséges. 3D
geometria, embedded rendszerek, robotvezérlés, metrológia
szakterületek és egyéb programnyelvek (C#, Delphi) ismerete
előny. Este: +36-30-470-0365 

+Nyugdíjas tanárnő gyermekfelügyeletet (kérésre angol nyel-
vet használva), korrepetálást, vagy idősek segítését vállalja.
Tel: 06-20-968-7188 

+Szépségszalonba keresünk FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST és
MASSZŐRT. Tel: 06-70-775-3255 

+2 nő takarítást, vasalást, ablaktisztítást, gyermekfelü-
gyeletet, kerti munkákat vállal. Leinformálható. 900,-Ft/óra.
Tel: 06-70-413-8438, 06-70-411-7229 

+Angol nyelvtudással rendelkező agilis munkatársat keresünk
gödöllői munkahelyre. Fényképes önéletrajzot az info@elyf.hu
email címre várjuk. 

+GÉPELNI JÓL TUDÓ hölgyet keresek diktálásra. SÜRGŐS!
06-30-328-5625 

+Megbízható, gyerekcentrikus, káros szenvedélyektől mentes
középkorú nő vállalja bármilyen korú gyermek felügyeletét. Tel:
06-30-341-7502 

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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-
1775, E-mail:info@ili.hu 

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL: 

*A Nagyfenyvesben 1700 nm-es, 24,4 m széles,
parkosított, gondozott építési telek, díszfákkal, gyü-
mölcsfákkal szép környezetében eladó. Iár: 19,5 mFt.
*A Királytelepen két utcára nyíló, 1262 nm-es, 22
m széles, (30 %- a beépíthető) közművesített,
megosztható építési telek eladó. Iár:17 mFt.
*Az Alsó-park közelében 141 nm-es üzletté
minősített, felújított családi ház, tágas terekkel, saját
parkolóval, kiváló közlekedéssel, bejáratott te-
vékenységgel ár alatt sürgősen eladó. Iár: 24,9 mFt.
*Máriabesnyőn, 2004-ben épült, földszintes,
90 nm-es. amerikai konyhás családi ház
szépen parkosított 550 nm-es telken sürgősen
eladó (kandalló, cserépkályha, riasztó, fúrt
kút, 40 nm-es kerti lak). Irányár: 17,5 mFt.
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ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllőn, frekventált helyen három szobás összkomfortos
családi ház garázzsal hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443356

+Szent János utcában kiadó 2 szobás, 50 nm-es, konvektoros,
első emeleti lakás erkély nélkül, tárolóval. 2 havi kaució szük-
séges. Tel: 06-30-638-4947 

+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3
szobás földszinti konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat
keresek. Érd: 30/250-4696 

+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 

+Szoba-konyhás zuhanyzós, bútorozott fatüzelésű lakás alac-
sony rezsivel 1 személy részére kiadó! 32.000,-Ft + rezsi. 1
havi kaució szükséges. Tel: 06-30-609-8707 

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

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

+Gödöllő központi részén (Paál László köz) másfél szobás, 44
nm-es, konvektoros, bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft + rezsi.
Két havi kauciót kérek. Tel: 06-30-224-1627 

+Hosszútávra kiadó 65nm-es, 2szobás lakrész kertes házban
(szigetelt, téglaépület, konyha, fürdő, WC, garázs, internet,
kábeltévé, külön gázóra) gyermektelen házaspárnak, vagy 2
nőnek 60.000,-+rezsiért. 06-30-581-3827 

+Kiadó április elsejétől külön bejárattal egyszobás, összkomfor-
tos, felújított kis garzonrész kertes háznál önálló mérőórákkal.
Vasútállomás, városközpont, autóbuszmegálló közel. 35.000,-
Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-502-4148 

+Gödöllőn 1 fő férfi részére bútorozott, kisméretű szoba, kony-
ha, zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució nincs! Érd: 20-221-6172 

+Teljesen különálló, összkomfortos, kertes házrész kiadó!
Szoba-konyha, fürdőszoba. Műszakilag felszerelt, bútorozott!
Rezsivel együtt ötvenezer Ft. Kaució nincs! Tel: 20-942-5487 

+Gödöllő belvárosában 90 nm-es, egyedi fűtésű, légkondis,
tágas lakás április 1-től 85.000,-Ft + rezsiért kiadó. 2 havi kau-
ció szükséges. Tel: 06-309-617-621 

+Belvároshoz közel kiadó egy földszinti, egyedi mérőórás, 2
szobás lakás. 50eFt + rezsi + 1 havi kaució. Érd: 30-479-9009 

+Gödöllőn, családi háznál, Alvégben kiadó 1 szoba, összkom-
fortos lakás külön bejárattal 2 fő részére. 40.000,-Ft + rezsi.
1 havi kaució. Tel: 06-30-597-0225 

+Gödöllő központjában új építésű, 2 szobás fiatalosan beren-
dezett lakás kiadó kis rezsivel, kocsibeállóval, tárolóval.
80.000,-Ft/hó + 2 havi kaució. 06-70-364-4212 

+Kiadó Gödöllő központjához közel, családi házban, külön
bejárattal, amerikai konyhás, nappalis +1 szoba, fürdőszoba,
gardróbos lakrész autóbeállási lehetőséggel. 50.000,-Ft +
rezsi. Tel: 06-70-5260-174 

+Gödöllő városközponti csendes helyen, téglaházban két-
szobás, frissen felújított lakás hosszabb távra, március 15-től
kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 0670-406-2064 

+Azonnal beköltözhető szoba, konyha, fürdő. Különálló
lakrész. 1-2 személy részére. Tel: 06-20-488-0584 

+Kertvárosban kiadó 90 nm-es házrész 2 szobával, kerttel.
Konvektor + cserépkályha! 65.000.-Ft/hó. 06-30-5797-489 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllőn, forgalmas helyen SÖRÖZŐ hosszú távra kiadó. Tel:
06-20-9443356

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

+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

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

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

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

+Gödöllő városközponthoz közeli lakótelep bevásárló
utcájában 20 nm-es, felújított üzlethelyiség ingyenes parkolási
lehetőséggel, alacsony rezsiköltséggel kiadó. Érd: 06-309-
528-920 

ÁLLÁS

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL: 

*Az Antal-hegy lábánál 2 szobás, 50 nm-es, gáz-
cirkó fűtésű, jó állapotú ikerházi lakás garázzsal, 200
nm-es telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 9,6 mFt.
*A Csanakban162 nm-es, újszerű, földszintes, nappali+
3 szobás, amerikai konyhás, (két fürdő) családi ház ela-
dó garázzsal parkosított 960 nm-es telken. Iár: 50 mFt.
*Az autópálya lehajtó közelében 222 nm-es, nappali +3
szobás, galériás családi ház (cserépkályhával), parko-
sított kertben, kerti berendezésekkel eladó. Iá.: 38 mFt.
*A Szőlő utcában 4. emeleti, nappali+2 fél szobás,
étkezős, erkélyes felújított lakás eladó vagy a környé-
ken hasonló földszinti lakásra cserélhető.  Iá.: 12 mFt.
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  A minôség garanciája

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

1450Ft/kg
949Ft/kg

1099Ft/kg1490Ft/kg

Krémes

Francia krémes

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

Friss sertéskaraj 
csont nélkül

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászdánkban szeretettel várjuk kedves vevôinket!

Ételbárjainkban mindhárom 

SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)

elfogadjuk!

Üzleteinkben 

Erzsébet utalvánnyal

is fizethet!

Douwe Egberts 
Omnia Silk ôrölt kávé 

250 g
2316 Ft/kg

Ár! Ár!Termékeink bomba áron!

Friss pecsenyekacsa 
comb

Füstölt kötözött 
lapocka

Trappista sajt 
import

119Ft/db

99Ft/db

Kihagyhatatlan árak cukrászdánkbanKihagyhatatlan árak cukrászdánkban
225Ft/kg

59Ft/db

Sajtos kifli

Pékségünkbôl legfinomabb nap mint napPékségünkbôl legfinomabb nap mint nap

Almás pite

Füstölt, fôtt császárszalonna

Helyben füstölt termékek!Helyben füstölt termékek!

Füstölt, fôtt tarja

1090Ft/kg

935Ft/kg

579 Ft

Tojás "M" méretû 
30 db/1590 g

33 Ft/db/662,64 Ft/kg

990 Ft

Harmony toalettpapírok 
3 réteg, 24 tekercs

39,54 Ft/tekercs

949 Ft

Piroska szörpök 
0,7 l + 67 Ft üveg

641,42 Ft/l

449 Ft

Kozel sör 
1,5 l

292,66 Ft/l

439 Ft

Nesquik kakaópor 
vitaminozott 

800 g
1248,75 Ft/kg

999 Ft

Kristálycukor 
1 kg

259 Ft
Lakto 

UHT tej 1,5% 
1 l

149 Ft

Teasütemények 
1 kg

1190 Ft/db

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

89Ft/db
Savanyított káposzta

kimérve



+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

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

+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 

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

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

+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalom-
mal! Tel: 20/628-8185 

+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276 

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dol-
gozó házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275 

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást
20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679 

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobo-
zolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504 

+KERTEK, telkek egész éves karbantartását vállalom!
METSZÉS, PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, sövénynyírás,
növénytelepítés, telektisztítás, bozótirtás, fűkaszálás. Tel: 06-
70-334-6075 

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező
áron bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is! 28 év szak-
mai tapasztalat. Ingyenes árajánlat! 06-20-325-4944 

+ÁCS, KŐMŰVES, BURKOLÁS MUNKÁKAT VÁLLALOK. Tel: 06-
20-554-6079 

+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 

+SZOBAFESTÉS - MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, laminált parket-
tázás, külső- belső festés. Korrekt árak! Garancia! Tel: 06-20-
5566-047  

+KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, automata
öntözőrendszerek kivitelezését, sziklakert, kerti tó
építését vállalom. Referenciák, garancia. Ekés László 06-
20-9449-154, laszlo.ekes@gmail.com 

+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 

+PALATETŐK ÁTFEDÉSE BONTÁS NÉLKÜL, cserepes
lemezzel, vagy bitumenes lemezzel! Tel: 06-30-368-3810 

+Magánlakás, társasház, iroda takarítását, nagytakarítását,
kertgondozást vállalok, állandó vagy alkalmi jelleggel Gödöllőn
és környékén. Megbízhatóság, precíz, igényes munka elérhető
áron. Tel: 06-30-341-7502 

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

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

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

OKTATÁS

+Gyesen lévő magyar tanár vállal korrepetálást, felvételire
való felkészítést, kisiskolás kortól érettségiig. Tel.:70-6097748

+Angol beszédkészség fejlesztő tanfolyamok és nyelvvizsgára
felkészítés egyénileg vagy kis csoportban. www. toptan. hu,
toptan1999@gmail.com, Mobil:30-224-7563.

+MENCELUS Nyelvstúdió: ANGOL középhaladó TÁRSALGÁSI
tanfolyam minden csütörtök délután, azonnali kezdéssel. Tel:
06-30-374-6545 www.mencelus.com 

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

+NÉMET nyelvet tanító nyelvtanárnő nyelvvizsgára, érettsé-
gire, utazásra felkészít, korrepetál. Kertgondozásért cserébe
ingyenesen. 06-30-328-5625 

ADÁS~VÉTEL

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ. AKÁC hasítva:
2.200,-Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. TÖLGY hasítva: 2.100,-
Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. Digitálisan mérlegelve. 06-20-
911-2598, 06-20-522-9185. 

+Eladó -kondigép, testerősítő, összecsukható, -2 személyes
sarokheverő, -kisebb gyereknek kerékpár (2ker.+kitám.), -
gyerek szivacsfotel, vastag, szétnyitható; -óvodáskorúaknak
újszerű gyerekjátékok (hintaló, crosskismotor, stb.). Ár mege-
gyezés szerint. G.Erkel 4. 06-30-418-7206, 06-70-619-9079 

+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől eladó.
1liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763

+számítógép eladó 10 ezer ft-ért. Tel.: 20/9455-583.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szakü-
zletünkben 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 

EGYÉB

+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
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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
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 20.

A 70 éve született világhírű brit gitáros, zeneszerző és producer nevét, és hogyan emlegetik, meg-
tudhatja a rejtvényből.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Harsányi Szabó Anna, Honvéd u.
26/b., Barna Katalin, Szent János u. 17. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Bánkúti Béla, Erzsébet királyné krt.
22. , Hrebenák József Mátyá király u. 15.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11.  
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Péteri Lajosné, Palotakert 6., Csereklei Erika, Semmelweis u. 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Fehér Istvánné, Ősz
u. 14., Orphanides Krisztina, Panoráma u. 10. 


