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Négy hónapos afrikai expedícióról tért
haza a gödöllői Lantai-Csont Gergely, akinek munkája a tudományos élet figyelmét
is egyre jobban felkelti.
(4. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Vendégünk, Szabadka címmel délvidéki
művészek alkotásaiból nyílt kiállítás a
Művészetek Házában a Levendula Galéria
szervezésében.
(5. old.)

Bejutott a női röplabda Magyar Kupa döntőjébe a TEVA-GRC csapata, miután a visszavágón 3:1-re legyőzte a Békéscsabát. A döntő
február 15-én lesz Békéscsabán.
(8. old.)

Felkészülten várták a fagyot és a havat

Minősített könyvtár

És mégis megérkezett a tél

Rangos cím

A VÜSZI munkatársai már 25-én este
megkezdték a preventív védekezést:
négy munkagéppel végeztek elősózást annak érdekében, hogy a hó ne
tapadjon le az útfelületre. Vasárnap
már hajnali négy órakor az utakon
dolgoztak, hat munkagéppel végezték
a csúszásmentesítést és huszonnyolc
fő kézi munkás dolgozott a járdák ta-

Fotó: Korondi Judit

A gyerekek nagy örömére és a
felnőttek bosszúságára, ha kicsik késve is, de mégis megérkezett a tél, vasárnap már nemcsak hideg volt, hanem a kicsik
által várva várt hó is. Városunkat szombaton az esti órákban
érte el a havazás. A szakemberek már jó előre felkészültek,
ennek és a lehullott mennyiségnek köszönhetően nem okozott fennakadást a szokatlan
tavaszból télre fordult időjárás.
A csapadék mellett a kemény
hideg is sok feladatot ad az
utak karbantartóinak.

karításán. A végén mintegy húsz tonna szóróanyagot használtak fel, hogy
biztosítsák az utak járhatóságát. Ez a
mennyiség csaknem a duplája annak,

amire a tél eddigi részében szükség
volt.
A téli időjárást már jó előre jelezte
a meteorológia, így mindenkinek volt

lehetősége a felkészülésre.
Hogy ennek valamennyi érintett eleget tegyen, arra nagy
gondot fordított a katasztrófavédelem. Munkatársaik az elmúlt hetekben a megyében több
ellenőrzést is végeztek, így a
VÜSZI telephelyén is jártak.
Mint azt Zdenkó Pál, a VÜSZI
részlegvezetője lapunknak elmondta, a téli ügyeleti rendszerben dolgozó gépek állapotát, valamint a rendelkezésre álló szóróanyag mennyiségét ellenőrizték, s mindent rendben
találtak.
A katasztrófavédelem munkatársai már a múlt év végén is
végeztek szúrópróba szerű ellenőrzéseket, akkor a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Gyorsforgalmi Keleti Üzemeltetési Főmérnökség Gödöllő autópálya mérnökségénél tartottak gépszemlét és
egyeztették a szükséges tudnivalókat.
(folytatás a 2. oldalon)

Rangos szakmai elismerést kapott a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ. Az intézményt Minősített könyvtár
címmel tüntették ki, amit Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adott át a Magyar Kultúra Napján rendezett
díjátadó ünnepségen a Nemzeti Színházban. Az elismerést
Fülöp Attiláné igazgató vette
át.
A kitüntető címet a gödöllői intézmény mellett a Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár és a Nyugatmagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára és Levéltára
kapta meg. A díjat eddig három alkalommal adták át, s a gödöllői az első városi intézmény, ami megkapta a
kitüntető címet.
Mint azt Fülöp Attilánétól megtudtuk, maga a pályázat kétéves munka
volt, de az előkészítés lényegében
már 2009-ben megkezdődött.
(folytatás az 5. oldalon)

Felkészülten várták a havat és a fagyot

És mégis megérkezett a tél
(Folytatás az 1. oldalról)

A szombat este megkezdődött havazás során először a tömegközlekedési
utak csúszásmentesítéséről gondoskodott a VÜSZI, majd a mellékutak
kerültek sorra, megfelelően a hóeltakarítás rendjét szabályozó 5/2004 (I.
28.) GKM rendeletnek. E szerint az I.
ütemben mindig az autóbuszjáratok
útvonalát teszik használhatóvá, hogy
a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás.
A II. ütemben a városi gyűjtőutak
és a lakótelepi utak takarítása történik
meg, majd a III. ütemben végzik el a
földutak tisztítását.
A VÜSZI feladata a kerékpárutak
és az önkormányzati tulajdonú épületek előtti járdák takarítása is, a gyalogos közlekedési utakat azonban azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell
rendben tartani, akiknek az ingatlana
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előtt található. Ez egyaránt vonatkozik a különböző cégekre és a magánházakra is. A lakótelepeken és a
társasházak esetében a közös kép-

Mint azt Zdenkó Pál elmondta, ezzel
kapcsolatosan sok gondot okoz, hogy
a lakosság jelentős része a járdák
takarítása során csupán arra figyel,
hogy onnan eltávolítsa a havat, amit
sok esetben egyszerűen lesöpörnek az
úttestre, ami a korábban már csúszásmentesített útfelületen szakaszos balesetveszélyt okozhat. Arra kérik a

Újabb rongálások az Erzsébet-parkban

Hidegben is sok a tennivaló
Télen is sok munkája van a VÜSZI
kertészeti részlegének. Az elmúlt
hetekben az Erzsébet-parkban dolgoztak, s itt még sok tennivaló vár
rájuk a fagyok és a hó elmúltával.
Kihasználva az elmúlt hetek kedvező időjárását, megkezdték az elszáradt ágak összegyűjtését és a növényzet felnövésének kiszedését annak
érdekében, hogy a sokak által kedvelt
park áttekinthetőbb legyen. A munkát a
Kálvária oldalában kezdték el, és a következő hetekben folyamatosan haladnak a Nemzeti Együvé Tartozás Parkja
felé.
A parkban már az elmúlt hónapokban is
sok munkát végeztek, többek között is-

viselők feladata a járdaszakaszok
tisztántartásának, csúszásmentesítésének megoldása.

helyeznek el a főbejárat közelében, ami
a rendeltetésszerű használat szempontjaira hívja majd fel a látogatók figyelmét. Erre nagy szükség van, hiszen sokan figyelmen kívül hagyják, hogy a
parkban az elmúlt években jelentős felújításokat végeztek, s ezek után megváltoztak a használatra vonatkozó szabályok. Így például évente visszatérő

lakosságot, hogy a járdáról eltávolított havat egy kupacba söpörjék
össze.

Minden télen visszatérő probléma a reggel lefagyott járda, az el nem olvadó hó, a csúszósság. Sokaknak gondot okoz,
hogy – mivel környezetvédelmi okok miatt már nem szabad kősót (NaCl) használni – milyen szóróanyagot használjanak. Mivel a csúszós járdán véletlenül bekövetkező balesetért a tulajdonos anyagi felelősséggel tartozik, nem ritkán
élethosszig, érdemes odafigyelni arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően legyen elvégezve a csúszásmentesítés.
A VÜSZI, érzékelve, hogy a piacon kapható környezetbarát csúszásmentesítő anyagok nagyon drágák, elhatározta,
hogy a közvetlenül a gyártótól szállítva, a gödöllői lakosság rendelkezésére bocsájt a piacihoz képest lényegesen olcsóbban környezetbarát csúszásmentesítő anyagokat, 10 -25 kg-os kiszerelésben.
Az anyagok a VÜSZI telephelyén, a Dózsa György út 69-ben, a Tesco-val szemben a portán kaphatóak, minden nap
reggel 7-20 óra között. Részletesebb információ a 20-3191-677-es telefonszámon kérhető munkanapokon 8-14 óra
között.

mét talajtakarók kerültek a hársfasor fái
közé, sajnos azonban egy részük csak
egy rövid időre. Az elmúlt napokban
ugyanis ismét közel 100 növényt téptek
ki tövestül ismeretlenek.
Bár a parkot sokan és szívesen látogatják, az elmúlt hónapok tapasztalatai szerint egyre több azoknak a száma, akik
nem rendeltetésszerűen használják Gödöllő népszerű pihenőhelyét. A rend
fenntartása, és a környezet védelme érdekében rövidesen információs táblát

probléma, hogy a felújított Erzsébetszikla környékén jelentős károkat okoznak a szánkózók. Sajnos, ez alól nem
kivétel az idei tél sem, ahol mindössze
egyetlen havas nap kellett ahhoz, hogy a
dombot szabálytalanul szánkópályának
használók jelentős károkat okozzanak a
növényzetben. A VÜSZI munkatársai
bíznak abban, hogy nemcsak a kamerás
térfelügyelet adhat megoldást a problémára.
jk

Új fényjelzések, egységes táblák a készülő KRESZ-módosításban
Új rendelkezésekkel egészülhet ki a
KRESZ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási és társadalmi egyeztetés alatt álló javaslatai
alapján. A gyorsforgalmi utakon torlódáshoz érkező autósok a ráfutásos
balesetek elkerülése érdekében az
irányjelzők kötelező működtetésével
figyelmeztethetik lassításukra a körülöttük haladókat. A forgalomirányító lámpák piros és zöld fényjelzéseiben vagy a kiegészítő lámpákon
számláló mutathatja a váltásig hátralévő időt. A tervezett módosításokkal egységes formában jelenítheti
meg a jogszabály a közúti jelzéseket.
Balesetveszélyes helyzetet okoz, ha
az autós az autópályán vagy autóúton
kialakuló torlódás miatt fékezésre
kényszerül. A jelentős sebességcsökkentést a jövőben a jármű mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével rendelheti kötelezően jelezni a KRESZ a megállásig
vagy a lassítás megszüntetéséig. A
bevált gyakorlathoz igazodó előírás
bevezetésével kevesebb lehet az ütközés a gyorsforgalmi utakon.
A módosításban a KRESZ megújítását célzó korábbi lakossági felmérésben felmerült javaslat is helyet kapott. Az előírások megengedhetik,
hogy a forgalmat irányító készülékek
piros és zöld fényjelzéseiben vagy a
kiegészítő lámpákon csökkenő szám-

sor utaljon az adott fényjelzés megváltozásáig hátralévő időtartamra.
A KRESZ a megalkotása óta eltelt
közel negyven évben több mint harminc alkalommal változott. A hatályos jogszabályban ezért tucatnyi különböző stílusú közúti jelzés található. Az akár 1975-ben rajzolt jelzésképeket egységes szemléletben kiszerkesztett táblák válthatják fel a
rendeletben. A tanulóvezetők így a
hatályos KRESZ-ből pontosan azokat
a táblaképeket sajátíthatják el, amikkel az utak mentén is találkozhatnak.
A rendelkezések néhány, jogszabályban rögzített eltérést megengedhetnek. Így például kimondhatják, hogy
városképi okokból más közúti jelzésekkel össze nem téveszthető egyedi
táblák jelölhetik a helyi közösségi
közlekedési eszközök megállóit és a
taxiállomásokat.
Több uniós tagállamban kialakult
gyakorlat átültetésével új jelzőtábla
adhat tájékoztatást az út mellett vagy
annak közelében lévő egyházi létesítményről. Felirat utalhat a felekezet, vallási közösség és az épület
nevére, a szertartások időpontjára. Az
információknak különösen olyan idegenforgalmi és üdülőövezetekben
lehet jelentősége, ahol az odalátogatók kevesebb helyismerettel rendelkeznek.
A műszaki előírások után a KRESZ is
megnyitja a nappali menetjelző lámpa

szabályszerű használatának lehetőségét a motorkerékpárosok előtt. Az
5-6 cm átmérőjű pozíciófény nem vakít, de távolról is jól látható, és csak
kismértékben terheli a jármű elektronikai rendszereit.
A KRESZ e-útdíj bevezetéssel egyidejűleg hatályba lépett módosítása
megtiltotta a 7,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek átmenő forgalmát az alsóbb rendű úthálózaton.
Az üzemeltetési tapasztalatok alapján
azonban az előzetesen becsülttől jelentősen elmaradó, kismértékű átterelődés mutatható ki a díjköteles szakaszokról a mellékutakra egyes térségekben. A jogalkotó ezért a helyi
kereskedelem és gazdaság élénkítése
érdekében a megyén belüli célforgalomban enyhíti a korlátozást. A súlyhatár általánosságban 12 tonnára nő,
ezzel gyakorlatilag a kéttengelyes tehergépkocsik teljes köre bekerül a
kedvezményezettek közé. A pontosabban körülhatárolt tilalom lehetővé
teheti, hogy a kijelölt szervek a jelenleginél is hatékonyabban lássák el
ellenőrzési feladataikat.

Tisztelt Gödöllőiek!
Önkormányzatunk, intézményeink, cégeink folyamatosan dolgoznak azon,
hogy az általuk nyújtott szolgáltatások még jobban kielégítsék a város lakosainak elvárásait. Az Európai Unió által 100%-ban támogatott „Gödöllő Város Önkormányzat szervezetfejlesztése a hatékonyságnövelés és költségcsökkentés szempontjainak figyelembe vételével” nevű ÁROP-3.A.2.
azonosító számú pályázat keretében ismételten lehetőségünk nyílik pontosan, tervszerűen összegyűjteni azokat a lakossági véleményeket és javaslatokat, melyek kiindulási alapjai lesznek tervezési folyamatainknak. A 2014.
decemberéig tartó programunk első lépéseként összegyűjtöttük azokat a
fejlesztéssel szorosan összefüggő kérdéseket, amelyekre véleményét várjuk.
Kérem Önt, hogy egy rövid kérdőív kitöltésével- melyet a programba bevont
közigazgatási tanácsadónk, a CONTROLL Zrt. állított össze munkatársainkkal
közösen- járuljon hozzá tervezési folyamataink sikerességéhez!
Kérdőívet többféle módon is kitöltheti:
• Gödöllő Város honlapján található link segítségével on-line módon
• Kérdezőbiztosok is megkereshetik Önt lakóhelyén
• Az alább felsorolt helyszíneken kérdőíveket helyeztünk el, ahol gyűjtőládákba bedobhatják az íveket
1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal (porta)
2. COOP üzlet Szabadság tér
3. COOP üzlet Palotakert
4. COOP-ABC Egyetem tér
5. SPAR Áruház Köztársaság utca
6. Művészetek Háza (Recepció)
7. Damjanich Általános Iskola portája

A kormányzati honlapon társadalmi
véleményeztetésre közzétett rendelettervezetben foglaltak végleges elfogadásáról várhatóan egy-két hónapon
belül döntés születik. Az új előírások
a kihirdetést követő napon lépnek
majd hatályba.
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Új biológia-kémia tagozat indul a Premontrei gimnáziumban

Bővül a diákok választási lehetősége
A középfokú oktatási intézményekbe
készülő diákok már túl vannak a központi írásbeli felvételin, rövidesen véglegesen dönteniük kell, melyik oktatási
intézménybe jelentkeznek. A gödöllői
diákok számára jó hír, hogy tovább bővülnek a helyi lehetőségek, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium ugyanis
2014 szeptemberétől a 8. osztályt végzettek számára az angol-német nyelvi
előkészítő osztály és az emelt szintű angol nyelvi képzés mellett, új biológia-kémia tagozatot indít.
Fontos társadalmi célkitűzés a műszaki és a reáltudományok felé irányítani a pályaválasztás
előtt álló diákok figyelmét. A természettudományos pályák iránti megnövekedett érdeklődésnek megfelelően indul el a természettudományi
tagozat a következő tanévben, biológia-kémia
szakiránnyal, tájékoztatta lapunkat Bárdy Péter, a gimnázium igazgatója.
Mint elmondta, a tagozat indulását azok a tanulmányi versenyeredmények alapozták meg,
amelyeket a diákok az elmúlt években természettudományos tantárgyakból értek el. A Pro

Progressio alapítvány, amelyet a műszaki és természettudományos oktatás támogatására hívtak
életre, pályázatot hirdetett az ország középiskolái számára természettudományos iskolai programok finanszírozására. 13 iskola nyerte el az
alapítvány 300 000 Ft-os támogatását, köztük a
Premontrei gimnázium is, egy a biológia, a kémia és a fizika határterületeire eső tanulókísérlet
sorozattal és előadásokkal.
A tagozat megindításához a tehetséges, érdeklődő gyerekek és az iskolai tanulmányi program
mellett, szükség van kiváló tanárokra is, akikben
szerencsére nincs hiány. Bonis bona discere,
vagyis jótól jót tanulni. Dr. Seres István és
Kerényi Zoltán tanárok a közelmúltban vehették át a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért”
díjat a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkájukért. Mindkettőjük és a többi
tanár tudására alapozva indítják el az új biológia-kémia tagozatot.
A tagozaton a biológia órák száma a négy év
alatt összesen heti 14.5 óra, a kémiáé 12.5 óra
(biológia: 2.5+4+4+4, a kémia 2.5+3+3+4 óra).
A négy év alatt üzemlátogatásokra, terepgyakorlatra és egyetemi laborok meglátogatására is lehetőségük nyílik a diákoknak.
A matematika tanításában helyet kap a statisztika és a biomatematika, az angol oktatásában
pedig a szaknyelvi angol. Az emelt szintű biológia és kémia tantárgyak oktatását a tehetséggondozás területén szakképzett és országosan elismert középiskolai tanárok végzik.
A tanulók első idegen nyelvként angolt tanulnak, amely oktatása haladó szintről kezdődik, tehát olyan diákokat várnak a tagozatra, akik általános iskolás éveik alatt angolt tanultak. A második idegen nyelv a német lesz.
Bárdy Péter úgy fogalmazott, kollégáival
együtt reméli, hogy a szeptembertől induló új
tagozaton érettségizők az egyetemi tanulmányaik után az oktatás, az ipar, a kutatás-fejlesztés és
a környezetvédelem számos területén helyezkedhetnek majd el.
Az induló új tagozatra ingyenes felvételi előkészítőt tartanak biológiából február 7-én pénteken 14.00-15.30, kémiából pedig február 14-én
pénteken szintén 14.00-15.30-ig, ahová várják
az érdeklődő diákokat.
(ny.f.)

Eredményes volt az adománygyűjtés

Összefogás a rászorulókért
Sokaknak jelentett segítséget és szereztek örömet azok az adományok, amiket
karácsony előtt gyűjtöttek össze városunkban. Az akciókat az első alkalommal fogták össze a Társadalmi Felzárkóztatási Program keretében annak érdekében, hogy valóban a rászorulókhoz
jussanak el az adományok, s az elosztás
módja is megfelelő legyen.
A programban részt vevők (Gödöllő város önkormányzata, Gödöllői Lokálpatrióta Klub, Egyesített Szociális Intézmény Gödöllő, Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének Gödöllői
csoportja, Fővárosi Szociális Otthon, Máltai Szeretetszolgálat, Gödöllői Szentháromság Templom
Egyházközössége, Máriabesnyői Katolikus Egyházközösség és a Segítség Közalapítvány), az úgynevezett szociális kerekasztal tagjai az év során
aktualizált szociális térkép és az egyes szervezetek listája alapján történő egyeztetést követően
gondoskodtak az adományok egy részének elosztásáról. A szakemberek úgy döntöttek, másik részüket januárban és februárban osztják szét, amikor kevesebb adomány érkezik, de a szükség épp
úgy megvan, mint a karácsonyi ünnepek alatt. Az
adományok jelentős részét a ruhanemű és a szárazélelmiszer tette ki.
Mint az a programot koordináló Pecze Dániel
alpolgármestertől megtudtuk, a karácsonyi gyűjtés egyik nagy sikere volt az úgynevezett cipősdoboz akció, amit az Ifjúsági Klubban hirdettek
meg. Ennek keretében 150 ajándékdoboz gyűlt
össze, amiket részben a Montágh Imre iskolában
osztottak ki, más részükkel pedig a városunkban
rászoruló gyerekeknek szereztek örömet.
Bár általános jelenség, hogy az adományozási
kedv főként a karácsonyi ünnepek alatt mutatkozik meg, a szociális kerekasztal résztvevői a

„minden nap karácsony” jelszavát tűzték ki maguk elé, és egész évben várják az adományokat a
Forrásban, s itt gondoskodnak a szétosztásról is.
Ha szükséges, az adomány beszállítását is megoldják.
Mint megtudtuk, sokan fogadták nagy örömmel a Társadalmi Felzárkóztatási Program keretében az adventi vásáron felállított faházat, ahol
szintén fogadták a felajánlásokat, de jelentkezhettek itt azok is, akiknek segítségre volt szükségük.
A pavilonnál a civil szféra képviselői mellett a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, a Török
Ignác Gimnázium, a Református Líceum diákjai
láttak el szolgálatot, de több napon át vállalt önkéntes munkát Nagy Dániel, a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke is. A
szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki valamennyiüknek.
*
Az ünnepek előtt városunk lakóihoz fordult a
több mint másfél évtizede működő Segítség Közalapítvány is, ami egy 7 éves gödöllői kisfiú, a 24
hétre született Mayer Istvánka részére szervezett
gyűjtést. A 24 hétre született, s koraszülöttsége
miatt sok megpróbáltatáson átesett kisfiú letapadt
és feszes izomzata lehetetlenné tette, hogy megtanuljon járni. Ehhez egy speciális műtétre volt
szükség, amit Barcelonában tudtak végrehajtani.
Mivel a gyermekét egyedül nevelő édesanya ennek költségeit önállóan nem tudta megteremteni,
a Segítség Közalapítvány vállalta, hogy segítséget nyújt az összeg előteremtéséhez. Mint megtudtuk, közel 300 000 forintot sikerült összegyűjteni. Istvánka azóta túl van a műtéten, jól van, s
mint arról édesanyja tájékoztatott, az orvosok
szerint a beavatkozás után jók az esélyek arra,
hogy a kisfiú járni tudjon. A Segítség Közalapítvány ezúton is köszönetet mond mindazoknak,
akik segítséget nyújtottak ahhoz, hogy Mayer Ist(bdz)
vánka álma valóra váljon.

2014. évi országgyűlési választások
2014. április 6.

Helyreigazítás

Pest megye 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Iroda (OEVI):

Kovács Barnabás a Demokratikus Koalíció, a Magyar
Szocialista Párt és az Együtt
PM Pártszövetség és a Liberálisok közös jelöltje a
2014-es országgyűlési képviselő-választáson.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, OEVI vezető
Székhelye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Tel:. 06-28/529-190, Fax: 06-28/529-251
e-mail cím: pmh@godollo.hu
Hajdú Éva OEVI munkatársa névjegyzékkel
kapcsolatos ügyekben
Tel:. 06-28/529-215

A szerkesztőség

A munkáltatók, kifizetőhelyek még ebben a hónapban igazolást adnak a tavalyi
jövedelmekről és a levont
adóelőlegről. Nem érintik a
munkáltatói adóbevallást az adómentes bevételek,
illetve azok, amelyeket a magánszemélynek nem
kell bevallania.
Ha a munkáltató nem vállalja dolgozója kérésére a bevallás elkészítését, akkor tájékoztatnia kell
a dolgozót az egyszerűsített bevallás, valamint az
adónyilatkozat lehetőségéről. Az egyszerűsített
bevallást az adóhivatal készíti el, ezt azonban az
adózónak kell nyilatkozatban kérnie, február 17ig. Az ehhez szükséges valamennyi nyilatkozat letölthető a NAV honlapjáról.
Ha valaki nem a teljes évben dolgozott jelenlegi munkáltatójánál, akkor az előző munkahelyről
származó igazolást is át kell adnia a bevallás elkészítéséhez. Ha pedig az adózó január 31-ig munkahelyet változtat, a nyilatkozatot új munkáltatójánál teheti meg.
Nem állapíthatja meg a munkáltató annak az
adóját, aki nem rendelkezik adóazonosító jellel.

A nyomtatványok már a postán vannak

Adófizetők figyelem!
Az elmúlt napokban már megkezdődött
a személyi jövedelemadó bevallások
nyomtatványainak postázása, sokan már
kézhez is kapták a csomagokat. A munkavállalóknak még ebben a hónapban
nyilatkozniuk kell arról, kérik-e munkáltatójuktól adójuk megállapítását, illetve a
bevallás elkészítését. Az adóhatóság ebben az évben is elkészíti a bevallást azoknak, akik ezt igénylik.
A NAV – saját bevallása szerint – az adózói szokásokat figyelembe véve állította össze az szja-egységcsomagokat, így a csomag csak azt tartalmazza, amire az adózónak szüksége van bevallási kötelezettsége teljesítéséhez. A nyolcféle csomagból
az egyik elektronikus formátumú, és azok ügyfélkapus tárhelyére érkezik, akik az előző évben
elektronikus úton nyújtották be bevallásukat.
A bevallással kapcsolatos teendők első határideje január 31. Eddig kell a munkavállalóknak
nyilatkozniuk ha azt szeretnék, hogy munkáltatójuk készítse el a 2013-ról szóló személyi jövedelemadó bevallásukat.
Ebben az esetben a munkáltató az adóalapot és
az adót – a magánszemély nyilatkozata és a március 20-ig átadott igazolásai alapján – május 20-ig
állapítja meg és erről igazolást ad. Ha az adózó tavaly adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátásban, önkéntes tartalékos katonai
szolgálatot teljesítők illetményében, esetleg munkanélküli ellátásban részesült, az erről szóló igazolást is át kell adnia munkáltatójának.

Az szja-bevallással kapcsolatos határidők:
Január 31.: nyilatkozat benyújtása a munkáltatói
adómegállapításról,
Február 17.: nyilatkozat az egyszerűsített bevallás kéréséről (választható),
Február 25.: egyéni vállalkozók, áfa-fizetésre
kötelezett őstermelők és magányszemélyek, valamint eva-s egyéni vállalkozók szja-bevallása,
Május 20.: magánszemélyek szja-bevallása, illetve az adónyilatkozat beküldése.
(forrás: penzcentrum.hu)

Nagy Kelet-Afrikai Expedíció Aytassou-val

nők közelébe sem lehetett menni. Az esküvőn csak a férfi részleget látogathattuk
meg, még a beja férfiak és nők is külön

neki egy mobiltelefont. Boldog volt,
hogy megkapta. Aytassou az afarok nyelvén annyit tesz, mint idegen ember. Remélem, én már nem vagyok az a számukra.
– Burundi és Dzsibuti?
– Burundi a világ egyik legszegényebb

ünnepeltek. Egyébként itt egy rituálé során a hajamat bekenték birkazsírral,
amitől később alig tudtam megszabadulni. Mármint a birkazsírtól, nem a hajamtól.
– Akkor nézzünk egy-két országot.
Mondjuk Ruandában, 20 évvel a népirtás után milyenek most a viszonyok?
– Teljesen nyugodtak. Ruandát hívják
ma „Afrika Svájcának”. A földrészen
szinte egyedülálló módon itt van menetrendszerű buszközlekedés, és Kigalit választották Afrika legtisztább fővárosának. Kulturált, európai jellegű ország,
nagyon jó úthálózattal.
– Ugandáról sokaknak még mindig a
diktátor Idi Amin neve ugrik be…
– Ott a pigmeusokkal dolgoztunk együtt,

országa, Dzsibuti pedig „harcos-katona
ország”, ahol a NATO-csapatok nagy létszámmal képviseltetik magukat. A klíma, a természet pont olyan, mint Afganisztánban. Ideális kiképző- és gyakorlóhely a katonák számára.
– Szomáliföldről nem tudom, hogy
mennyien hallottak…
– Ez egy önmagát kikiáltott ország. Fokozatosan függetlenedett el nagy Szomáliától. Létezését semmilyen ország,
sem az ENSZ nem ismeri el, pedig van
saját pénze, hadserege, politikai vezetése. Mondjuk diplomáciai képviselet
nincs és nemzetközi cégek sincsenek. Fizikailag létezik, papíron nem. Ennek
ellenére igen vendégszerető nép.
– Kenyáról viszont annál többen hal-

Egy gödöllői a lehetőségek földjén
Tavaly augusztus 13-ai lapszámunkban
már megjelent egy beszélgetés LantaiCsont Gergely fotográfussal, aki több
alkalommal is bejárta Afrikát, ahol számtalan felvételt készített az ottani emberekről, a fekete kontinens kulturális sokszínűségéről. A 24 éves közgazdász
fiatal – akinek fotói a National Geographic Magyarország magazintól kezdve
számtalan lapban jelennek meg – 2013ban sem tétlenkedett, már ami szeretett
földrészét illeti, hiszen négy hónap alatt
11 országot keresett fel, mint az AfrikaiMagyar Egyesület (AHU) fotósa. Íme, a
Nagy Kelet-Afrikai Expedíció legfontosabb momentumai.
– Tizenegy országot (Egyiptom, Szudán, Etiópia, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Dzsibuti, Tanzánia, Kelet-Kongó, Szomáliföld) érintő expedíció. Honnan jött az ötlet?
– Tőlem. Kairó és Fokváros között van
egy bevett útvonal, amin autóval elég
simán végig lehet menni. Ez adta a fő
csapásirányt, bár azért mi jóval bonyolultabb útvonalakon kalandozgattunk. A
„túra” megszervezése 8 hónapot vett
igénybe, a terepmunkára pedig 4 hónap
jutott.
– Hány tagú volt az expedíció?
– Négy, de volt, aki csak egy részén tartott velünk. A csapat Lassányi Gábor régészből, Kozári Karina kalandvágyó

jogászból, Szerbin Juditból, az AHU
munkatársából és belőlem állt.
– Mi volt az út célja?
– Egyrészt természetesen a fényképezés,
hogy megörökítsem a kontinens zárt közösségeit és szokásait. Másrészt pedig az
AME-vel (mint fő támogatóval) volt egy
megállapodás, hogy egy összefoglaló
gazdasági jelentést állítok össze számukra a felkeresett országokról, vidékekről.
– Korábban is zárt törzseket fotózott,
ahogy most is. Melyik a legmaradandóbb élménye erről az útról?
– Az egyik legérdekesebb a Kelet-Szudánban élő beja törzs volt; oda a bejutáshoz még titkosszolgálati engedélyre is
szükségünk volt. A beják 4000 éve változatlan formában élnek. A mai napig használnak csiszolt kőeszközöket. Mintha az
ember szó szerint az őskorba repülne
vissza. Az, hogy a hihetetlen gyorsasággal fejlődő Szudán területén egy három Magyarországnyi területű részen
ilyen őskori, archaikus viszonyok vannak, döbbenetes. Ez a 1,5 milliós közösség nagyon őrzi a hagyományait.
– Itt még egy esküvőn is részt vett…
– Tudni kell, hogy ez egy muzulmán közösség, ami nagyon zárt, így például a
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őket mondják az esőerdők népének. A
természetes életterük az utóbbi időben
sajnos nagyon lecsökkent, mert a nemzeti parkokból kitették őket, az esőerdők
meg nagyon fogynak. Ők egyébként a
fákon élnek, oda építenek kunyhókat, halásznak, vadásznak, stb.
– Tanzánia?
– A maszáj törzs bányászati tevékenységével ismerkedtünk meg, akik nagyon
sok drágakövet hoznak a felszínre. Korábban nem voltam bányában, de Afrikában ezt is kipróbálhattam. Nagyon
érdekes, ahogy a városban a brókereknek
a törzsi ruhába öltözött maszájok árulják
a drágakövet. Ők már igen nyitottak,
nem egy zárt közösségi létforma jellemzi
a törzset. A turistáknak a nemzeti parkokban pénzért persze „produkálják” magukat, de mi a természetes élőhelyükön
kerestük fel őket.
– Megkerülhetetlen a kérdés: Etiópia
és az afarok. Találkozott velük, illetve
mit jelent a címben is említett
Aytassou?
– Persze, régi ismerősként üdvözöltek,
nagyon örültünk egymásnak. Ajándékot
is vittem, mivel az előző látogatásomkor
az egyik harcos megkért, hogy hozzak

gény meg katolikus volt. A szertartásnál
a törzsi résznél volt például marhaáldozás is.
– Kenyában egy börtönt is megtekintett belülről…
– De nem önként. Apró közlekedési kihágás miatt (behajtottam egy egyirányú
utcába, ami nem volt kitáblázva) bevittek
a rendőrőrsre és bevágtak egy cellába tíz
igen szimpatikus elítélttárs mellé. Mondtam a rendőröknek, hogy nem vagyok
bűnöző, nálunk Európában egy ilyen vétséget pénzbírsággal intéznek el. Erre azt
felelték, hogy oké, nyugodtan elmehetek, ha adok nekik 150 dollárt. Adtam és
eltávoztam, majd egy helyi, befolyásos
vallási vezető ismerősömmel visszamentem; az ő révén sikerült a pénzt

ember egy chip-kártyát, amit a nemzeti
parknál beélesít. Adnak az ember mellé
pár fegyverest, és velük lehet bemenni a
parkba. Szigorú szabályok vannak, megnézik, hogy az illető beteg-e, mert a gorillák fogékonyak az emberi kórokozókra. Ha sikerül 3-4 óra alatt megtalálni
a gorillákat, akkor 60 percen keresztül
lehet fotózni, nézegetni őket. Fontos,
hogy csak 5 méterre lehet megközelíteni
az állatokat. Mondjuk a nagy ezüsthátúakat távolabbról fényképeztem.
– Mi volt az út tanulsága az Ön számára?
– Elsősorban a közgazdaságtani, pénzügyi, szervezési, menedzsmentbeli tapasztalataimat bővítettem az út során.
Afrika emberi viszonyaival már tisz-

visszaszereznem, és kaptam egy 25 dolláros pénzbüntetést.
– Veszélyesebb vizekre is „evezett”,
hiszen Kelet-Kongóban is járt…
– Ott mindig van valami konfliktus, a
mai napig állandó polgárháború uralkodik. Mi csak az akkor éppen biztonságos helyeket kerestük fel. Hogy most is
azok-e, abban nem vagyok biztos, mivel
náluk percről-percre változik minden.
Kongóban bementünk az ún. IDP-táborok egyikébe, ahol olyan emberek élnek, akik elvesztették az otthonukat. Az
emberek itt igen sanyarú körülmények
között élnek, sokuk teljesen kilátástalan
jövőképpel rendelkezik. Nem szoktam
pénzt osztani, de itt megtettük. Megrázó
volt. Egy adalék az országhoz: a kocsit
Kongóba nem mertem bevinni, mert ott a
hadsereg simán elveszi tőled, „mivel kell
nekik”. Ez ott természetes.
– Utoljára hagytuk Ugandát, mivel itt
az emberen kívül más is lencsevégre
került…
– A gorillák. A kormány nagyon védi
őket, vagyis biztonságban vannak. Turistaként nem lehet odamenni, hanem a fővárosban kell regisztrálni, ahol kap az

tában voltam, de ez most új hajtóerőt jelentett.
– Vannak még fehér foltok…
– Igen, de most a tanulás az első, nemzetközi vizsgák állnak előttem. Nyáron
egy rövidebb expedíciót tervezek: egy
hónap Mozambik és Zimbabwe, majd a
szakmai fejlődésemre koncentrálva valami nevesebb külföldi egyetemen szeret-rkném továbbképezni magam.
Számok nyelvén: összesen 28.077 db.
fénykép készült, összesen 24.187 km-t
tettünk meg terepen, ebből közel 8000
km off-road volt, 3386 liter benzint
égetett el az autó a megtett kilométereken, összesen 4831 USD-ért vásároltunk üzemanyagot a 4 hónap alatt.
Átlagosan napi 9,43 USD-t fizettünk
ki hotelért, 10,6 USD-t költöttünk
élelmiszerre és italra naponta. 3,43
USD-ért kommunikáltunk haza egy
átlagos napon, valamint napi 21,68
USD-t fizettünk ki kenőpénzre, segítőkre, motivációra.

lottak, hogy csak a szokásost vegyük:
oroszlán, zsiráf, orrszarvú, stb.
– Kenya Afrika turistaparadicsoma.
Sajnálatos, de ennek megfelelően az ott
élő emberek egy része úgy gondolja,
hogy a turistának mindig sok pénze van,
akiket jól le lehet húzni. Általános a lopás, az étteremben például hajlamosak
ötszörös áron számlázni az európainak.
Mi viszont soha nem hagytuk magunkat,
Fotó: Lantai-Csont Gergelyde minden egyes étkezésnél meg kellett
www.facebook.com/aytassou
harcolnunk a magunk igazáért, mert
trükköznek rendeséggel jelentkeznek majd, a
sen. Ezek a sokszor ShoeShine estek – A zene új formája
helyszínek pedig a fiatalok kö30 perces szócsaták
rében népszerű szórakozóhelyek
azonban egy idő
lesznek.
után nagyon fárasztóak tudnak lenni. Február 8-án indul az ifigodollo.hu portál A Tune rendezvényeken első osztályú underDe ennek ellenére mögött működő katolikus ifjúsági közösség ground dj szettekkel, igényes akusztikus koncsodálatos ország, új, és újszerű, értéket és zenei kultúrát kere- certekkel, különleges műfaji összeállításokkal
fantasztikus
tör- ső, fiataloknak szóló programsorozata, a és a kötetlen találkozás lehetőségével várják
majd az érdeklődőket, akik a zenehallgatás melzsekkel és termé- ShoeShine Tune.
szeti csodákkal. Mi- A szervezők olyan közösségi eseményt álmod- lett legjobb barátaikkal beszélgethetik át az esnő véletlen, hogy tak meg a fiataloknak, melyben az igényes zene tét.
Kenyában is részt kapja a főszerepet, de emellett a kötetlen talál- A már eltervezett programok mellé a szervezők
várják azokat a zenészeket, ifjú dj-ket, akik szívettem egy esküvőn kozásoknak is helye van.
a Samburu törzsnél, A Tune élő zenei élményt ad, célja, hogy min- vesen bemutatkoznának egy-egy rendezvényen.
ahol a menyasszony denkihez közelebb hozza azokat a zenei tartal- Az estek koncertjeit a ShoeShine stábja hangmuzulmán, a vőle- makat, melyeket nem mindennap hallgathatunk ban és mozgó képben is megörökíti, majd ezt
meg. Az első kísérleti közösségi élmény hely- követően a portálon közzé is teszi azokat.
színe Gödöllőn lesz, melyben az elektronikus A rendezvényekre a belépés ingyenes!
underground dallamok képviselői hívják majd
életre a közösségi élményt a lemezjátszók és a Bővebb információk: www.shoeshine.hu
zene segítségével.
Érdeklődni, jelentkezni, az alábbi e-mail cíA rendezvény a tervek szerint havi rendszeres- men lehet: tune@shoeshine.hu

Közösség, élmény, zene

LOKÁLPATRIÓTA FOTÓPÁLYÁZAT
Rövidesen lezárul a Gödöllői Lokálpatrióta Klub több fordulóból álló „Négy évszak Gödöllőn” című fotópályázata. A jelen kiírás témája: „Zimankós Gödöllő”.
Minden pályázó saját alkotásával vehet részt. Az obszcén, kirekesztő, agresszív jellegű, a pályázat eredeti céljával ellentétes képeket a kiíró a pályázatból kizárja. Kérjük a pályázókat üzenetben küldjék el alkotásaikat a fotópályázat Facebook oldalára. Az elbírálás folyamata: a beérkezett „lájk”-ok alapján. Aki a legtöbbet kapja, az nyer.
Az aktuális (téli) forduló – és egyben a pályázat – lezárása: 2014. február 16.
Díjak: Minden pályázónak elektronikus úton küldött, névre szóló oklevéllel köszönjük meg
részvételét, ezt követően évszakonként díjazzuk a legjobbakat. A díjak átadására a téli pályázat lezárását követően 2014. március 8-án egy nagyszabású rendezvény részeként kerül sor.
Pelyhe József a Lokálpatrióta Klub elnök
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Útmutató
A régi füveskönyvek a kertben
termesztett vagy vadon termő
növények, gyógyfüvek hasznáról és káráról tájékoztattak,
századokon át szerzett tapasztalatok alapján. Aztán a hasznos tanácsok lassan kiterjedtek a lélek, sőt általában a lét
kisebb-nagyobb gondjaira is,
majd szépen, lassan egyre inkább gondolkodnivalót, lelki
táplálékot adtak az olvasónak.
Ilyen lelki táplálékot nyújt Weöres
Sándor füveskönyve is. A XX. század
egyik legnagyobb hatású magyar költője 2013-ban ünnepelte volna 100.
születésnapját, idén, január 22-én pedig halálnak 25. évfordulójára emlékeztünk, s ekkor zárult a Weöres Sándor centenárium, aminek keretében
megjelent az elmélkedéseket tartalmazó könyv.
Életvezetési tanácsait, filozófiai lírájának tömör összefoglalásait gyűjtötte egybe a szerkesztő, Steiner
Ágota. A válogatásban teljes költe-

mények éppen úgy helyet kaptak,
mint vers- illetve prózarészletek.
Miről elmélkedik Weöres Sándor?
Mindenről, ami számára fontos volt:
Istenről, szerelemről, életről és halálról, erkölcsről, művészetről és szabadságról.

Minősített Könyvtár lett a gödöllői

Rangos elismerés
(Folytatás az 1. oldalról)

– A nálunk folyó munka már régen
nem a klasszikus könyvtári hagyományokat követi, hiszen intézményünk
olyan kulturális és közösségi tér, ahol
az irodalmi- és zenés estek mellett
számtalan gyerekeknek és felnőtteknek szóló, az irodalomhoz, olvasáshoz kapcsolódó program, tanfolyam
működik. Ebben a munkában vala-

Fotó: Beliczay László (MTI)
mennyi munkatársunk – ha nem is
egyformán – részt vesz. E nélkül nem
lehetne megvalósítani például az
Erzsébet királyné szavalóversenyt, az
író pályázatot vagy a városi rendezvényeken jelenlévő könyvtáros kommandókat. Ehhez igazi csapatmunka
kell.
– Milyen elvárásoknak kellett megfelelni a pályázat során?
– A pályázatot az európai szintű Közös Értékrendszerű Keretrendszer
alapján bírálták el, amit az Európai
Minőségirányítási Alapítvány dolgozott ki. Nyugat-Európában ez alapján
működnek a nagyobb könyvtárak.
Erre alapozva készítette el a Könyvtári Intézet a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszert, aminek részeként
nem csak a bizottság vizsgálta és értékelte a munkánkat, hanem nekünk,
magunknak is meg kellett ezt tennünk. Számtalan olvasói felmérést

végeztünk, elemzéseket készítettünk,
s elkészült a könyvtár minőségi irányítási kézikönyve is. Ez utóbbi azért
is jelentős, mert a rangos szakmai bizottság nem csak a benyújtott dokumentumokat tekintette át, hanem alapos helyszíni vizsgálatot is folytatott,
majd ők is elvégezték az értékelést.
Nagy örömömre, a külső szakmai
vizsgálat során közel ugyanolyan
pontszámokat kaptunk, mint a saját
munkatársainktól!
– Ez a díj kötelez is. Hogyan tovább? Milyen területekre, fejlesztésre koncentrálnak a következő
időszakban?
– Úgy gondolom, a közkönyvtárak a
jelenlegi kulturális helyzetben csak
akkor maradhatnak fenn, ha minőségi
szolgáltatást nyújtanak, képesek közösségi térként működni, ugyanakkor
pedig megfelelni a kor kihívásainak.
Ez nem könnyű, de eddig eredményesen vettük az akadályokat, s ennek
igyekszünk megfelelni a jövőben is.
Így például folyamatban van egy a
gyermekkönyvtárat érintő projekt,
aminek a célja a gyerekek olvasásfejlesztése, és hogy minél többüket tegyen rendszeres olvasóvá. De fontosnak tartjuk a különböző technikai fejlesztéseket is; tudomásul kell vennünk, hogy egyre nagyobb az igény
az e-könyvek és az egyéb elektronikus technológiák, például iPadok
használatára. Most ezekből is beszereztünk, hiszen például az elektronikus dokumentumok böngészése során
könnyen és jól használhatóak. Az
e-világ térhódítása jól lemérhető például azon, hogy milyen óriásit nőtt a
honlapunk használati mutatója. Egyre
többen veszik igénybe az itt található
katalógust, de említhetném azt is, milyen sokan követnek bennünket a
facebookon. Az elmúlt években meg-

Csillag születik

Esélyes a Fricska
Gödöllői csapatnak szurkolhatunk a
Csillag születik televíziós tehetségkutató ez évi megmérettetésén. Bár
lapzártánk idején még nem tudni,
bejutottak-e a televíziós adásokba,
bizakodásra ad okot, hogy a műsort
a Fricska Táncegyüttessel reklámozzák.
Mint azt Moussa Ahmedtől, az
együttes vezetőjétől és a koreográfiák készítőjétől megtudtuk, a selejtező január 13-án zajlott, ahol mo-
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dern ritmus és táncelemekkel ötvözött cigány ritmusjátékot mutattak
be, valamint a Szupercsapat című
produkciót, amiben egy focimeccset
mutattak be táncos formában. A
téma és a kosztüm ellenére a közönség ez alkalommal is hagyományos
néptáncot láthatott.
Moussa Ahmed elmondta, az
együttes fő célja, hogy a különleges
megjelenéssel és témaválasztással
azokat is meg tudják szólítani, akik

Elmélkedik, és tanít minket. Tanít,
arra, hogyan szemléljük a világot, hogyan váljunk boldog, a modern kor
nyomasztó terheitől megszabadult
emberré, aki nem kiaknázni akarja a
lehetőségeket, nem a világ meghódítása a célja, nem saját igényei
szerinti átalakítása, hanem a felszín
alá, a megértés határain túlra kíván
eljutni, megtalálni az ember és a világ
közötti egységet. Több mint negyedszázada megfogalmazott gondolatai
ma talán még inkább aktuálisak, mint
amikor lejegyezte őket.
Vajon a XXI. század embere, aki a
sikert, a pénzt hajszolja, a technika
rabságában él, s politikai csatározások áldozataként félelemmel tekint a
jövőbe, képes-e megállni, és elgondolkodni egy-egy verssoron? Képes-e arra, hogy megértse, itt az ideje,
hogy túllépjen kicsinyes vágyain:
„Isten vendége vagy a világon!/miért
nem hagyod, hogy a házigazda/minden termét sorra nyitogassa, minden
kincsét rendre megmutassa?”
A kötetet a GIM-Ház kiállításain is
sokszor jelen lévő Orosz István
grafikái díszítik.
(Weöres Sándor: Füves könyv)
(ny.f.)

tanultuk, nem szidni kell az e-világot,
hanem meghódítani, és a saját céljaink
szolgálatába állítani. Ezzel a témával
foglalkozik majd idei egyik kiemelt
eseményünk is, az a nemzetközi konferencia, amit
testvérvárosaink
könyvtárainak bevonásával rendezünk. A tanácskozáson azt tekintjük
át, hogy a különböző országokban mi-

Szabadkai művészek alkotásai Gödöllőn

Délvidéki vendégek
Vendégünk, Szabadka címmel
nyílt meg a Levendula Galéria
kiállítása január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a Művészetek Háza kiállítótermében.
A csoportos képzőművészeti
kiállításon a délvidéki város alkotói mutatkoznak be a gödöllői közönségnek.
A rendezvényen Gémesi György polgármester mondott köszöntőt. Kijelentette, a Levendula Galéria és a
Szabadkai Városi Múzeum közötti
együttműködés új felületet nyitott
Gödöllő határon túli magyar településekkel való kapcsolatában.

lyen választ adnak a könyvtárak az
e-kihívásra.
– A könyvtár által szervezett programok évről-évre egyre több látogatót vonzanak. Az idén miből válogathatnak az érdeklődők?
– Hasonlóan a korábbi évekhez, rendszeresek lesznek az irodalmi estek és a
kiállítások, és változatlanul jelen leszünk a könyvtárkommandóval a nagyobb városi eseményeken. Kiemelt
programokkal kapcsolódunk az idei
tematikus évhez, ehhez kapcsolódik
majd az egyik kiállításunk is, amin
többek között könyvtári dokumentumokkal idézzük meg az I. világháború
kitörésének időszakát. De részt vállaltunk a holokauszt emlékévből is, a
költészet napján Radnóti Miklós előtt
hajtunk fejet. Bízunk benne, hogy rendezvényeinket idén is olyan érdeklődés kíséri majd, mint az elmúlt évekbj
ben.
nem érdeklődnek a hagyományos
néptánc után.
A kérdésre, hogy mikor derül ki, továbbjutott-e a városunkban rendkívül népszerű táncegyüttes, úgy válaszolt, egy hónapon belül megtudják az eredményt, addig az új koreográfiákat gyakorolják, készülve az
újabb megmérettetésre.
A gödöllői közönség azonban nemsokára láthatja őket, február 15-én, a
Talamba Ütőegyüttes Gödöllő 15
éves születésnapi koncertjén ugyanis ők is fellépnek az együttes barátaiként.
jb

Úgy fogalmazott, ez az est számára a
bibliai talentumokról szóló történetet
juttatta eszébe, s a szervező Levendula Galéria vezetőjéről, Sz. Jánosi
Erzsébetről szólva úgy fogalmazott:
„… ahogy én megismertem, olyan

A tárlatot Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója nyitotta meg, aki emlékeztetett
rá, a Levendula Galéria és a szabadkai múzeum közötti kapcsolat a múlt
évben a Gödöllői Városi Múzeum által megrendezett „Szecessziós Városok” című konferenciához kötődik. A
rendezvényen ugyanis két régi-régi
osztálytárs is találkozott: Rehák Julianna Gödöllőn élő porcelánművész
és Olga K. Ninkov, a Szabadkai Váember, aki bátran tud élni a lehetőségekkel, „egyetlen talentumot sem
hagy elveszni”, és ezen felül jól gazdálkodik a rá bízott művészek alkotásaival is: sajátjaként kezeli őket…a
talentumokat, legyenek azok akár tehetségben, akár lehetőségekben, akár
anyagiakban megnyilvánulók, élni
kell, használni kell.”

rosi Múzeum művészettörténésze,
akik egy esti séta keretében látogattak
el a Levendula Galériába. Az akkori
találkozásnak köszönhetően a múlt
évben a gödöllői művészek mutatkozhattak be Szabadkán, most pedig
városunkban ismerhetik meg a külhoni alkotók munkáit. Mint mondta,
bár a két városban a szecesszió másmás módon van jelen, mégis lehetőséget teremt az egymásra találásra.

A megnyitóbeszéd után a kiállítást
rendező Kern Sólya Mária polgármesteri tanácsos, a szabadkai delegáció vezetője és Olga K. Ninkov
mondtak köszönetet a kiállítás megszervezéséért.
Hangsúlyozták, nemcsak az nagy
öröm számukra, hogy a szabadkai
művészek munkáit bemutathatják,
hanem a gödöllői részéről megtapasztalt várakozás, és szeretet is, amivel
fogadták őket.
A huszonhárom művész munkáit február 20-ig láthatják az érdeklődők. A
megnyitót Juniki Spartakus és Lázár Bíborka hegedűjátéka tette még
jk
emlékezetesebbé.
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„Azért írok, hogy megértsem a világot”

A közel 6 millió áldozat emlékére

Találkozó a gödöllői Ottlik-házban

Holokauszt 70

„Nem valamit akarok mondani.
Azért írok, hogy megértsem a
világot”. Ottlik Géza (19121990) ezen gondolatát is kivetítették a Szellemidéző 20072013 című, az estébe nyúló találkozón, január 25-én, a jeles
magyar író és műfordító hajdani házában, ahol a Gödöllői Ottlik Kör eseményeit összegezték tisztelői.

A magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójára és az
áldozatokra emlékezik hazánk
2014-ben. A holokauszt emlékév részeként országszerte
számtalan programot rendeznek, amelyekbe Gödöllő is bekapcsolódik. Az áldozatok
előtti főhajtásra több alkalom
is adódik.

Az estébe nyúló, Bárdy Tamás,
Dombóvári László és Ö. Kovács József szervezte program mérlegét azzal lehet megvonni, hogy mi pedig
azért olvasunk, hogy megértsük a világot – az írók segítségével is. A találkozón részt vett Fábián Zsolt korábbi és Pecze Dániel jelenlegi alpolgármester is.
Egy szuverén – a történelem fordulatainak következtében Gödöllőhöz is
kapcsolódó – gondolkodó életének
korszakai és kortársai mellett tehát a
kör történetével is ismerkedtünk.
Ottlikék 1924-ben vették meg a
Köztársaság úti ingatlant, amihez –
akkoriban nem egyedül – a mainál jóval nagyobb terület tartozott. Üdülőnek szánták, amiből 1946-ban egyfajta száműzetési helyszín lett. Itt lakott
az író 1955-ig. Legismertebb könyvében, az Iskola a határon című regényben Monostorként említi az akkori
községet.
Ha nincs ez a korszaka életének,
aligha működne ma a kör. A telek kapuján már 1993-ban elhelyezett egy
emléktáblát az önkormányzat és a
Városvédő Egyesület, 2007 óta ezt
egy Ottlik-portrét ábrázoló dombormű egészíti ki. Az utóbbi leleplezésétől követték egymást a szerveződés
eseményei: felolvasóest a városi
könyvtárban 2008 novemberében, az

első – Czigány György elnevezte –
Ottlik-sátor a ház udvarában 2009
májusában – a másodikat két évvel
később verték fel. 2010 tavaszán
Kabdebó Lóránt irodalomtörténész
és Dobos Marianne író tartottak előadást A másik Magyarország címmel.
Ősszel Horkai Hörcher Ferenc eszmetörténész filozófiai és történelmi
értekezése következett ugyancsak a
könyvtárban. Hantó Zsuzsa és Ö.
Kovács József történészek egy évvel
később Ottlik, a kulák? címmel tartottak kortörténeti beszélgetést ugyanott. (Az író 1948-ban 67 hold földet
örökölt. Bár ezt azonnal felajánlotta
az államnak megvételre, mégis automatikusan kuláklistára került.)
2012-ben az író születésének centenáriumi évében sűrűsödtek az események. Volt Ottlik könyvkiállítás,
maratoni felolvasás és a kör vendégeket fogadott Kőszegről, főművének
helyszínéről. A látogatást a következő
évben viszonozták.
Szombat délután levetítették Czigány György az íróval folytatott beszélgetéséről a nyolcvanas évek közepén készített szókimondó filmet,
majd a civil szervezet tevékenységét
foglalta össze Dombóvári László és

Bárdy Tamás. Képeket és filmrészleteket mutattak be az előzőekben felsorolt rendezvényeikről, melyeken az
említett neves vendégek idézték fel
Ottlik Géza személyiségét, kortársait
és a kort – andekdoták révén is –,
amiben élt, alkotott. Kabdebó Lóránt
például kiemelte: az ötvenes években
sok író csak műfordításra kapott lehetőséget – ám éppen tehetségüknek köszönhetően születtek meg a világirodalom kitűnő magyar nyelvű kötetei.
Farkas Jenő ny. ezredes az Ottlik
családnak a szlovákiai Biccsei Állami
Levéltárban fellelhető iratairól adott
ismertetést. Várady-Brenner András gödöllői középiskolásként az Ottlik család kosztos-diákja volt – ekként beszélt azokról az időkről, amikor megismerte az írót. Babicz Mária, a premontrei gimnázium tanára a
mai középiskolások véleményét tolmácsolta az Iskola a határon című
Ottlik-regényről.

Január 27-én, a holokauszt nemzetközi emléknapján világszerte a közel 6
millió, többségében zsidósága miatt
üldözött és meggyilkolt áldozatra emlékeztek. 1945-ben ezen a napon szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor. Az emléknapról az ENSZ Közgyűlése 2005-ben határozott.
Az egyhangúlag elfogadott határozat hangsúlyozta, hogy a tagállamok
kötelessége megemlékezni a közel 6
millió, többségében zsidósága miatt
üldözött és meggyilkolt áldozatról, és
oktatási programokat indítani annak
elősegítésére, hogy az ehhez hasonló
népirtás többé ne ismétlődhessék
meg. A határozat emellett elutasította
a holokauszttagadást, és általánosságban is elítélte a vallási vagy etnikai
diszkriminációt és erőszakot.

a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen. 1944-ben
ugyanis a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és
rendvédelem tagjai ezen a napon
kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását a korabeli Magyarország kárpátaljai területén. Az
első ilyen megemlékezést 2001-ben
tartották.
A magyarországi zsidóság deportálásának 70. évfordulójáról Gödöllőn
több rendezvénnyel is megemlékeznek. Így például április 11-én, a költészet napján a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
Radnóti Miklós-estet rendez.
Az emlékévhez kapcsolódik majd
az a május második felében nyíló kiállítás, aminek a kastély egy különleges része lesz a helyszíne, s amiben a
magyar zsidóság deportálásával foglalkozó összeállítás mellett külön
helytörténeti rész foglalkozik a gödöllői zsidóság tragédiájával.
Mint azt a kiállítást rendező Klacsmann Borbálától, holokauszttal foglalkozó történésztől, a Jad Vasem Intézet magyarországi kutatócsoportjának tagjától, az Anne Frank-ház kiállítás koordinátorától megtudtuk, a kiállítás első részében fotók segítségé-

1944-ben az auschwitz-birkenaui
haláltáborba szállították a gödöllői
zsidó származású férfiakat, nőket,
gyerekeket is. A korábban fogorvosként, kereskedőként, fodrászként,
rabbiként és tanítóként, a település
megbecsült polgáraiként élő 178 deportáltból csak Forgács János tért
vissza, a többiek csak néhány nappal
élték túl, hogy elhurcolták őket. Nevük, a tervek szerint, az idén felkerül
a gödöllői zsidó ótemetőben 2004ben már felállított jelképes sírkőre.
A nemzetközi emléknap mellett a
magyar elhurcoltakról külön is megemlékezünk: az Országgyűlés 2000ben határozott arról, hogy április 16-a

vel az első magyar zsidók Auschwitzba történő deportálásával szembesülhetnek a látogatók, majd külön helyiségben kapnak helyet azok az eredeti
dokumentumok és tárgyak, amik segítségévek a gödöllői áldozatok sorsáról kaphatnak képet. A két részt egy
külön helyiségben elhelyezett emlékmécses kapcsolja össze.
A kiállításhoz a Gödöllői Városi
Múzeum és a Pest megyei Levéltár
anyagai mellett többek között a DEGOB (Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság) és a Shoah Foundation
dokumentumait használják fel. A kiállítást halottak napjáig látogathatják
(k.j.)
majd az érdeklődők.

A Gödöllői Ottlik Kör munkáját az
önkormányzat nevében Fábián Zsolt
méltatta, kiemelve, hogy az író emlékének ápolásával városunk irodalmi
értékeit is erősítik.
(l.t.)

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, tartalma szerint éppen úgy az Úr ünnepe, mint Szűz Máriáé, s ezért a liturgiában több neve is
van: Gyertyaszentelő Boldogasszony,
mert ezen a napon gyertyát szentelnek
és gyertyás körmenetet tartanak, és a
hívek a szentmisén a szentelt, égő
gyertyákkal vesznek részt. Mária megtisztulása a neve azért, mert Mária a
zsidó törvények iránti engedelmességből az Isteni gyermek születése után
40 napra a Mózes törvénykönyvében
meghagyott módon bemutatta a tisztulási áldozatot a templomban. Jézus
bemutatásának is hívják, mert ezen a
napon mutatták be Jézust, mint elsőszülöttet a templomban, és szentelték
szülei Istennek. A keleti liturgiában
Hypapanie a neve, azaz: találkozás,
mert ezen a napon találkozott Isten fia
először papságával. Az Úr Jézus bemutatásának Jeruzsálemben már a IV.
században ünnepe volt.
A sokféle elnevezés nem véletlen,
úgy is fogalmazhatunk, mindegyik
egy-egy időszakot jelöl. Az ünnep eredetileg február 14-re esett, mivel a karácsonyt eredetileg január 6-án ülték, s
a 40. nap február 14-e volt. Amikor
karácsony 325-ben az első nikaiai zsinat döntése alapján átkerült december
25-re, a 40. nap dátuma február 2. lett.
Róma a VII. században fogadta el az
ünnepet a Simeon és a Kisded Jézus
találkozására utaló Hüpapante (találkozás) néven, a X. századtól azonban
egyre inkább Mária tisztulását emelik
ki és erről nevezik el az ünnepet (Purificatio). A katolikus egyház 1960 óta
ismét az Úr ünnepeként, bemutatásaként tartja számon.
A gyertyaszentelés során gyertyák
az oltár szentlecke-oldalán, vagy ha
főpap végzi a szentelést, a főpapi

trónus mellett vannak előkészítve. A
szentelő pap lila ruhában öt hosszabb
imát mond a gyertyák felett, meghinti
azokat szenteltvízzel, tömjénnel megfüstöli, s aztán elosztja őket a papság
és a hívek között.
A lila szín, valamint az ima, amelylyel a körmenet kezdődik, talán azon
bűnbánó, gyertyás körmenetek maradványa, amelyek a bűnös pogány Luperkáliák (Tavaszköszöntő vagy télbúcsúztató ünnep volt, ahol mágikus
szertartásokat mutattak be az elkövetkező év termésének a növelése érdekében – a szerk.) ellensúlyozására Rómában szokásosak voltak. A pogányság legyőzetése után ezt a bűnbánó
körmenetet a Gyertyaszentelő Boldogasszony szertartásába olvasztották
be. Jeruzsálemben és a keleti egyházban általában, ahol Jézus bemutatását
először ünnepelték, Mária templomba
vonulásának emlékére mindig gyertyás körmenet volt, mert ő „a népek
felvilágosítására szolgáló fényt” vitte
oda.
A világosságnak a liturgiai használatban többszörös jelképes jelentése
van. Jelképe először az örök Istenségnek (mint a tűzoszlop a pusztába
való vonuláskor) és azután az istenemberi Megváltónak, aki a föld világossága lett, és jogot nyert az örök égi
fényességre, jelenti a Szentlélek kegyelmét, mely által a lélek megtisztul
és Isten világító képmásává válik.
Az égő gyertya jelképezi továbbá
magát az Istenembert is. A viasz az Istenember emberi, a láng az isteni mivoltát mutatja. És legvégül a viaszgyertya a tiszta istenszerető lelket is
jelképezi, míg a zsiradékból készült
faggyúgyertya a bűnöst. (A liturgia
gyertyát használ a keresztelési, bérmálási, esküvői szertartásban, valamint az

utolsó kenetnél halotti gyertyákat, végül felajánlási gyertyákat adnak át a
papszentelési, szerzetesi fogadalmak
alkalmával.)
A megszentelt gyertyának fontos
szerepet tulajdonítottak. A megszületett gyermeket, amíg még nem keresztelték meg „pogánykának” hívták. Jézus Krisztus jelképe volt a gyertya,
ezért a pogányka mellett világított keresztelésig, hogy Jézus vigyázzon rá,
nehogy rossz szellemek „kicseréljék”.
A keresztelőre – vagy „egyház-kelőre”
– az anya vitte az égő gyertyát.
A szentelt gyertyát égették jégeső,
vihar, villámlás, illetve krónikus betegek idején, és a halottak mellett is.
Egyes helyeken még a haldokló kezébe is égő gyertyát helyeztek.
(forrás: Magyar Katolikus Lexikon,
www.katolikushonlap.hu)
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Túzok a 2014. év madara
A túzok (Otis tarda) hazánk és
Európa legnagyobb termetű
röpképes madara, a pusztai táj
szimbóluma. Nyugat-Európa
legtöbb országából kipusztult.
A 20. század elején a Kárpátmedencében még összefüggő
túzokpopuláció élt, az azóta eltelt időben azonban sok helyről eltűnt, vagy végnapjait éli.
Legfőbb veszélyeztetőjévé az
élőhelyeiket felszámoló intenzív agrárgazdálkodás bizonyult.
Az „Év madara” program célja és
küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása, melyek védelmében a lakosság
egészének vagy egyes csoportjainak
különösen fontos szerepe van. Az idei
év madarát rendhagyóan nem a közönség választotta, hanem a Magyar
Madártani Egyesület (MME) szakemberei, tekintettel arra, hogy egyesület 2014-ben ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. Ezen kerek
szám alkalmából szeretnék az érdeklődőkkel jobban megismertetni címermadarukat.

dasági környezetben is. Utóbbi területek bővebb táplálékkínálatot, ked-

vezőbb mikroklímát biztosítanak számára, mint a természetes élőhelyek.
Ugyanakkor fészkei itt súlyosan veszélyeztetettek a fészkeléssel azonos
időpontban történő mezőgazdasági
munkálatok miatt. Legkedveltebb
élőhelyei a gyepek, a lucernások, a
gabonatáblák és ezek tarlói, illetve télen a repceföldek.

Költés
Elterjedés
A túzok elterjedési területe Marokkótól az Amur torkolatvidékéig nyúlik, az eurázsiai szteppövezetben. Az
egykor összefüggő európai állomány
feldarabolódott. Hazánkban az utóbbi
évek felmérései szerint jelentős állományai csupán a Kisalföldön, a Du-

na-menti síkságon, a Nagy-Sárréten,
a Bihari-síkon és a Hortobágy térségében maradtak fenn.

Állománynagyság
A Kárpát-medencében az 1900-as
évek elején legkevesebb 12.000 túzok
élt. A trianoni határokon belüli populáció létszáma mintegy 8.000 lehetett,
amely a II. világháborúig gyakorlatilag nem változott. Ezt követően
azonban folyamatos csökkenés kezdődött, de a rendszeres felmérés csak
1969-ben indult meg, amikor 2.765
példányt regisztráltak. Napjainkban
létszáma 1.500 egyed körül stabilizálódott.

Élőhely
A túzok a nyílt területek madara. Egyaránt megtalálja életfeltételeit a füves
pusztákon és a nagyüzemi mezőgaz-

A hímek udvarlása – a dürgés – az
időjárástól függően március végétől
május elejéig, közepéig tart. A tojók
többnyire a dürgőhely környékén választanak maguknak fészkelőhelyet.
A tyúkok fészkelésre leggyakrabban a
gyepet, a lucernát és az őszi búzát
választják. A fészkelőhely kiválasz-

tásában a növényzet magasságának
van meghatározó szerepe. A fészkelés
április közepétől június közepéig tart,
ritkán még augusztusban is találkozni
röpképtelen fiókát vezetgető tojóval.
Fészekalja általában 2, ritkábban 3,
vagy 1 tojásból áll. A kakasok 4–6, a
tyúkok 4 éves korukra válnak ivaréretté.

Táplálkozás
Tavaszi időszakban a kifejlett állatok
táplálékában magvak, levelek, hajtások, bogarak, egyenesszárnyúak, hernyók, esetenként kisemlősök, gyíkok,
madárfiókák is megtalálhatóak.
Télen kifejezetten növényevő, különösen kedveli a repce levelét. A fiókák
az első két hétben rovart, ezt követően
egyre több növényi táplálékot fogyasztanak.

KEDVES KUTYABARÁTOK!

A Kárpát-medencében élő túzokpopuláció általában nem vonul. A hideg,
jeges, havas telek azonban gyakran
dél felé kényszerítik. Ilyenkor eljut-

nak Olaszországba és Albániába is.
Az ilyen nagy távolságú kóborlás során gyakran jelentős veszteség éri az
állományt.

Veszélyeztető tényezők és
védelem
Az elmúlt négy évtizedben a magyar
túzokállomány legfőbb veszélyeztetőjévé az élőhelyeiket felszámoló intenzív agrárgazdálkodás, az ütközésveszélyes elektromos vezetékek, a fészekragadozó rókák, vaddisznók és
kóbor kutyák elszaporodása vált.
Védelmének első lépése az ivararányt
rendkívül kedvezőtlenül átalakító
vadászat (kakasok kilövése) korlátozása, majd teljes tilalma, végül az
1970-es védetté nyilvánítás volt.

Hazánkban a túzok jelenleg fokozottan védett madár, természetvédelmi
értéke 1.000.000 Ft.
A magyar túzokvédelem módszere
kezdetben a veszélyeztetett fészekaljak mentése, a tojások keltetése, a
fiókák mesterséges felnevelése és
visszavadítása volt. Ennek megvalósítására 1975-ben létrehozták a Dévaványai Túzokrezervátumot. Mivel
gyakorlati eredmények nem születtek, ezért a fiókanevelési és elvadítási
módszerrel fel kellett hagyni, mint az
állomány megmentésének egyedüli
eszközével. A hangsúly a szabadtéri
és az élőhelyvédelmi megoldások felé
tolódott. Napjainkban már az agrártámogatási rendszerek alkalmazása
nagyban segíti a túzokállomány hoszszútávú megőrzését. Az MME a ’80as évek végétől alapvető szerepet játmme
szott a faj védelmében.

Egészségesen télen is
Ha nem fogyasztunk zöldséget és
gyümölcsöt, ha semmilyen vitamint
nem szedünk, vagy ha nem sportolunk rendszeresen, az immunrendszerünk legyengülhet, melynek következtében fogékonyabbak lehetünk a
vírusok és baktériumok okozta fertőzésekre.
Az évszakhoz képest enyhe idő miatt
nagyon sokan betegednek meg a leve-

gőben terjedő vírusok és baktériumok
miatt. Ám a közelgő lehűlés és az influenza is komoly problémákat okozhatnak, így nem árt, ha időben felkészítjük a szervezetünket a betegségek
kivédésére vagy leküzdésére. Ha immunrendszerünk erős, könnyebben
elkerülhetjük vagy súlyosabb panaszok nélkül vészelhetjük át a
megbetegedést.
Igyekezzünk a napi
étrendünkbe
minél
több szezonális gyümölcsöt és zöldséget
illeszteni, melyek kiváló természetes vitaminforrások. Az influenzaszezon előtt
érdemes a vitaminpótlást vitaminkészítményekkel kiegészíteni, amely fokozza szervezetünk
védekezőképességét. Ha minden nap
sportolunk legalább egy fél órát, az
nem csak a testünkre lesz jó hatással,
de hangulatunkat is javítja, amely a
téli szürkeségben gyakran szomor-

kásabb, mint a naposabb évszakokban.
Téli vitaminbombák
Ha friss és vitaminban gazdag zöldséget vagy gyümölcsöt szeretnénk,
mindig válasszunk a szezonális termékek közül. Ha a hazai termelők
portékáit vásároljuk, akkor biztosak
lehetünk abban, hogy magas tápértékű és tápanyagokban
gazdag zöldség
és gyümölcs kerül az asztalunkra. Télen is
számos termék
közül válogathatunk, így biztosan találunk a
piacion friss céklát, fehér káposztát,
kelkáposztát, póréhagymát, sütőtököt, téli almát és körtét vagy zellergumót. Csodálatos krémleves készíthető a sütőtökből, de sütve is igazi finomság. A savanyú káposzta tökéletes C-vitamin forrás, a cékla pedig

kiváló köretként is. A friss zöldségek
és gyümölcsük számtalan módon felhasználhatók, amelyek lehetővé teszik a változatos étrendet, de nyersen
is finom nassolni való lehet a chips
vagy csoki helyett.
edenkert.hu

Elveszett macska! 2014. január 21-én
Gödöllőn, a Vasvári Pál utcából eltűnt
a képen látható 5 éves szürke-fehér
cirmos nőstény macska. Kérem, aki
látta, vagy tud róla valamit, hívjon:
70-308-8684.
A megtalálónak pénzjutalom jár!

Elkóborolt „Csoki” nevű fekete, fiú
tacskó-keverék kiskutyánk a blahai részen, nyakában krém színű bolhanyakörvvel. A megtalálónak jutalom!
Kérlem hívjon:
Tel.: 06-28-414-782, 30-232-1060.
Cím, tulajdonos: Gödöllő, Bocskai u. 33.

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő

Segítséget szeretnénk kérni mentett kutyáink ideiglenes elhelyezésében. Jön a hideg, ne kelljen utcán hagynunk a kidobott, hajléktalan kis
állatokat! Élelmezésükről és orvosi ellátásukról mi gondoskodunk, csak
helyet kérnénk nekik. Tel.: +36-20/291-7233, +36/70/2819-555.
Köszönjük: Árva Lelkek Állatvédő Egyesület

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Vonulás

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12, vasárnap: 17.30-19-ig.
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Milei László, Tel.: 30/5511-346.

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Hétvégén is nyitva
tartó állatorvosi
rendelő:
Február 1-én és 2-án
9-11 óráig:
Rendel:
Dr. Koleszár István

Negro: Nagyon édes, tacsikeverék szeretetbomba. Reméljük, ez a kisfiú is hamar
saját családra talál!

Róka: Felnőtt keverék kan. Egyedi
azonosítója nincs. Nagyon kedves,
barátságos csaholós kutyus. Eredeti vagy új gazdáját keressük.

Alf: Fiatal keverék kan. Sajnos baleset
miatt amputálni kellett a jobb első
lábát. Ez semmiben nem akadályozza,
fut, rohan egész nap. Szeretnénk, ha
érte is jelentkezne az álomgazdi!

Kölyök: Rengeteg ilyen apró
szőrgombóc vár szerető gazdira. Reméljük, családban fognak
tudni felnőni!

Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535-5523
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Röplabda – Rövidzárlat az egyetemi csarnokban

Kupadöntőben a Gödöllő
Kétszettes rövidzárlat okozta a
TEVA-Gödöllői RC csapatának
vesztét a Közép-európai Liga
(MEVZA) 12. fordulójában. A
szlovén Calcit Kamnik elleni
párharcot a vendégek nyerték
3–1-re.
Jól indult a találkozó Szalay Attila
tanítványai szemszögéből, ugyanis a
mindig fontos első szettet a mieink
nyerték. A folytatásban aztán jött az a
bizonyos rövidzárlat. A TEVA-GRC
játékosai elveszítették a fonalat, amit
kihasznált a vendég Calcit és meg is
fordította a párharc állását. A negyedik játékban aztán újra magára találtak a gödöllői hölgyek, de a végjátékban nem tudtak kellőképpen öszpontosítani, így a szlovén csapat örülhe-

tett a szett és a meccsgyőzelemnek is.
A TEVA-GRC csapata tíz mérkőzést
követően továbbra is 3 pontos, ezzel a
nyolccsapatos bajnokság 7. helyét
foglalja el.
Közép-európai Liga (MEVZA) 12.
forduló: TEVA-Gödöllői RC – Calcit
Kamnik (szlovén) 1–3 (24, -16, -15, 25)
Magyar Kupa – harmadszor
dön-tős a TEVA-GRC
Sikerrel vette a Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóját a TEVA-Gödöllői RC csapata, ezzel kettős győzelemmel jutott be az idei kupasorozat
döntőjébe. A békéscsabaiak felett aratott kettős győzelemmel immáron
harmadik alkalommal jutott el a vég-

Atlétika – Teremversenyek

Egyéni és csapatsikerek
Az elmúlt hétvége bővelkedett
megmérettetésben a GEAC fiatal atlétái számára. Január 25én Ócsán rendeztek egyéni
versenyt, míg másnap Budapesten vett részt a GEAC csapatversenyen.
A serdülőknek (14-15 év) és újoncoknak (13 év) megrendezett ócsai terematlétika versenyen 10 gödöllői indult. Kiemelkedő eredményt ért el
Tamás Máté (1999), aki 160 cm-t
ugrott, ezzel a 3. helyet szerezte meg,
illetve Kókai Patrik egy évvel fiatalabbként 155 cm-el negyedik lett. Távolugrásban szintén remek, 553 cmes eredménnyel ezüstérmet kapott,
míg 50 m-es síkfutásban a bronzéremhez 6,63 mp-es idő kellett. További serdülő eredmények, fiúk: Tamás Máté súly: 9,60 m, Kókai Patrik
súly 7,78 m, Steffens Eric (2000) 50
m 6,84 mp, súly 8,54 m, távol 468
cm. Lányok: Ilosvai Zita (1999) 50
m 7,12 mp-el ezüstérmes, súlylökés-

ben 7,58 m, távolugrásban 459 cm-el
bronzérmes, Frei Dalma (2000) magas 14 cm, súly 7,87 m, távol 419 cm,
Kriszt Marcsi (1999) magas 140 cm,
súly 7,40 m.
Az újoncoknál a két rivális, Mihály
Ádám és Magyari Benedek csatáztak 50 m-en és távolban is. 50 m-en
Benedeké (7,19 mp) volt az aranyérem, míg távolban, az utolsó ugrásával nagy küzdelemben 456 cm-el
Ádám állt a dobogón tetején, maguk
mögé utasítva az egész mezőnyt! Magyari távol 450 cm, súly
6,53 m, Mihály 50 m 7,27
mp, súly 767 m, Ferenc
Ákos 50 m 7,53 mp, súly
7,60, távol 383 cm, a
bronzéremre volt elég. Az
egyetlen újonc leány, Péter Lea távolban ezüstérmet szerzett 412 cm-el,
súlyban 5. helyen végzett
8,21 m, szintén 5. lett 50
m-en 7,59 mp-es idővel.
A 2002-es születésű at-

Kerékpársport – Cyclo Cross bajnokság

Egy Bike Zone bronz
A 2014. évi Cyclo-Cross Budapest Bajnokság a Postás SE Róna utca Sporttelepén került
megrendezésre, ahol a Bike Zone kerekesei 1 bronzérmet szereztek.
A kora reggeli ködös majd napsü-

Sakk – Tímár Zsolt Emlékverseny

Ruttkay Péter a győztes
Kilencedik alkalommal rendezték meg a Gödöllői Sakkbarátok
a Tímár Zsolt Emlékversenyt. A
verseny felnőtt győztese a GSBE
kiválósága, Ruttkay Péter lett,
míg ifjúsági kategóriában Téglás
Mátyás lett az első.

sch Pál (Budapest) és 3. Bándy
Attila (GSBE) előtt. Az ifjúságiaknál
az első helyet Téglás Mátyás (Galgavidék SBE) szerezte meg, a 2. Kapitz
Dominik (Galgavidék SBE) és a 3.
Törőcsik József (GSBE) előtt. A két
győztes Gödöllő város által felajánlott kupát vehette át.
Sakk világbajnokság – Lauber
Kolos remeklése

A játékosok Gödöllőn kívül Turáról,
Erdőkertesről, Veresegyházról, Kistarcsáról, Szadáról és Budapestről érkeztek, összesen 18-an. A felnőttek
versenyén izgalmas hajrában Ruttkay Péter (GSBE) győzött, a 2. Hön-
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2013. december 17-29. között rendezték meg az Egyesült Arab Emirségben, Al-Ain városában a korcsoportos
sakk világbajnokságot, amelyen Lauber Kolos (a jobb oldali képen), a gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
második osztályos tanulója is részt
vett. A Gödöllő Városi Könyvtár sakk
szakkörének tagja 177 versenyző közül, 11 fordulóból, hat játszmát
nyerve az 57. helyen végzett a 8 év

játékig a Gödöllő. A 2011-ben és
2013-ban is döntőt játszó – ott mindkétszer elbukó – gödöllőiek a Vasas –
Aluprof-TF győztesével mérkőznek
majd az aranyért. A kupadöntőt Békéscsabán rendezik majd meg február
15-én.
Magyar Kupa elődöntő, 2. mérkőzés: TEVA-Gödöllői RC – LinamarBékéscsabai RSE 3–1 (-22, 15, 23,
22)
-ll-

Közép-európai Liga
Február 2., 16 óra
TEVA-GRC – AsköHNZ-Steg (osztrák)
Közép-európai Liga
Február 8., 18 óra
TEVA-GRC –
Slavia EU Bratislava
(szlovák)
SZIE csarnok

léták csapatversenyére a fővárosi
SYMA csarnokban került sor január
26-án. A rekord létszámú induló (27
csapatból) közül a GEAC csapata az
előkelő 6. helyet szerezte meg, igen
jó versenyzéssel. A kölyökatlétika
programja teszi lehetővé, hogy
játékosan, egymásért küzdve versenyezzenek a gyerekek, ami jó móka
mindenkinek.
Résztvevők: Dobránszky Laura,
Szőke-Kiss Anna, Ratkai Panni,
Kaló Johanna, Tóth Lilla, Fülep
Dániel, Lipcsei Marcell, Mihajlovich Alex, Sinka Balázs. Az edző
mindhárom korcsoportban Körmendy Katalin.
-kk-

Vívás – Meszéna Miklós Emlékverseny

Gémesi Csanád és Bence: 3. hely
A hétvégén rendezték a Vasas
vívótermében a Meszéna Miklós
férfi kard emlékversenyt, melyet
Szilágyi Áron olimpiai bajnok
nyert meg, maga mögé utasítva
Decsi Tamást, valamit Gémesi
Csanádot és Gémesi Bencét.
A gödöllői vívók igen jól teljesítettek
a 70 indulót felvonultató megmérettetésen. A két Gémesi mellett Gáll
Csaba is bekerült a nyolcba, végül a
6. helyet szerezte meg. A GEAC vívók edzője Navarrete József.

Utánpótlás versenyek – Egy
bronz és egy ezüstérem
Szintén a Vasas csarnokában került
sor a Kadet férfi kard válogatóra,
amelyen 46-an álltak a pástra. A gödöllői Holló Áron (edző: Navarrete
József) remek vívással a 3. helyen
végzett.
Fülöp Mihály országos körversenyen,
újonc női tőr kategóriában 26 induló
közül Hanzl Lilla (edzője: Czakkel
István) a 2. helyet érte el.
-tt-

Diákolimpia – Úszás

Országos döntős úszók
Január 25-én, Százhalombattán rendezte meg a Magyar
Diáksport Szövetség a Pest
megyei döntőket az úszóknál.
A Hajós növendékei országos
döntőbe úsztak.

Dorottya, Varga Vivien (felkészítő
tanár: Koleszáné Petrovszki Marianna) alkotta csapat a dobogó legfelső fokára állhatott. Eredményükkel továbbjutottak az országos döntőbe.
-vr-

A megyei döntőbe jutott Hajós Alfréd iskola tanulói közül egyéniben
Varga Vivien tündökölt ismét. A
2000-es születésű hölgy korcsoportjában az „A” kategóriás, 1999es születésűekkel összevont versenyén 100 méteres mellúszásban és
100 m-es pillangóúszásban 2. helyen végzett.
Az iskola a IV. korcsoportos leány
gyors váltóban is remekelt. A Kerekes Ivett, Simon Kinga, Szabó

Atlétika – Nemzetközi eredmények

Fajoyomi arany Bostonból

téses pályán, később az esővel is
megküzdeni kényszerülő kerékpárosok izgalmas versenyen vehettek
részt. A Bike Zone versenyzői természetesen ezúttal is ott voltak a
megmérettetésen. A gödöllői kerékpárosok közül – a tavalyi sikerek után
– idén sem maradt eredmények nélkül
Kiss András és Kiss Gábor, akik
Master 1. kategóriában a 3. és 4. helyen végeztek, míg Máhr Péter a serdülő fiú kategóriában a hatodikként
-liért célt.
alattiak korcsoportjában. A villámversenyen 120 versenyző közül, 7-ből
5 pontot szerezve a 14. helyen végzett
a fiatal sakkpalánta. Még jobban felértékeli Kolos teljesítményét, hogy
betegen vett részt a vb-n.

Csapatbajnokság – Hétvégén
rajt
Február 2-án folytatódik a csapatbajnokság. Az NB II-ben BEAC –
GSBE, míg a Pest megye I/A osztályban Kóka – GSBE II mérkőzéssel. A Pest megyei Sakk Diákolimpia
megyei döntője az I-II. korcsoportban
az amatőr (élő pont nélküli) iskolások
részére február 1-jén Aszódon az
Evangélikus Gimnáziumban kerül
-ilmegrendezésre.

Remek gödöllői eredményekről számolhatunk be atlétikában. A GEAC ugrója, Fajoyomi
Dávid Bostonban vett részt fedett pályás viadalon és lett első
magasugrásban, míg Erdélyi
Zsófia egy Houstonban megrendezett Maraton versenyen
ért célba a 8. helyen.
Az Amerikai Egyesült Államokban,
közelebbről Boston városában vett

részt nemzetközi fedett pályás versenyen Fajoyomi Dávid az elmúlt hétvégén, aki magasugrásban 212 centiméteres ugrásával az első helyet érte
el, míg 200 méteres síkfutásban az 5.
legjobb időt futotta.
A gödöllői Erdélyi Zsófia január 19én a texas-i Houstonban járt egy
Maratoni versenyen, ahol 2,41:53
órás idővel a 8. helyen ért célba az
összesen 25 ezer futót számláló versenyen női kategóriában.
-tl-

Útjel festések - Már majdnem
elkészültek az egyetemi erdőben
létesített 4,3 km-es útjelfestéssel a
Margitások. Februárban az Erzsébet parki pályát (6 km) jelölik ki
az egyesület önkéntesei. Lehet jelentkezni erre a nehéz, de igen
szép munkára, valamint felajánlásokat is várnak a klubnál olyan
faanyagra, amely egységes tábla
készítésére alkalmas.
Téli Margita Gyalogos
Teljesítménytúra
6/12/20/30/40km
Időpont: 2014. február 8.
Rajt helye: Gödöllő Erkel Ferenc
Általános Iskola, Szabadság tér 18.
Rajt: 7:00-9:00 a 12/20/30/40km
távokon / 9:00-10:00 a 6km távon
Nevezési díj: 6 km- 400 Ft., 12 km800 Ft., 20/30/40 km- 900 Ft.
Magyar Turista Kártya kedvezmény
a 12/20/30/40km távokon 100Ft
Margita Terep Maraton és 1/2
Maraton
Táv: 44,4 km, előnevezés: Február 2.
2800 Ft., helyszínen: 3300 Ft.
Táv: 20,9 km, előnevezés: Február 2.
2500Ft., helyszínen: 3000 Ft.
Kaució a SPORTident időmérő rendszer használatáért 7000 Ft.
A túra a Margita Kupa része
Bővebb információ:
http://www.margita344-2.hu
Merényi István Tel:+36 30 297-3559
Email.: merenyiistvan48@gmail.com

„Margita 344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület
2014. évi programajánlóját
valamint a MARGITA Kupa 2014ről információt a http://www.margita344-2.hu weboldalon és a
http://www.facebook.com/margita3442tse facebook oldalon
olvashatnak.
MARGITA KUPA 2014
A Margita 344,2 TSE 2014. évre
meghirdeti a Margita Kupát. A részvétel feltételei: A kupáért folyó versenyben az vehet részt, aki rendelkezik igazoló füzettel. Az igazolófüzet ára 1500
Ft, amely kapható lesz a rendezvényeinken 2014. június 14-ig. Utólagos nevezéseket nem tudunk elfogadni.
A „MARGITA KUPA”
állásáról az egyesület honlapján
lehet tájékozódni.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Kedves Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
múzeumunk
2014. február 28-ig zárva tart.
Ez idő alatt kiadványainkat a
múzeumi irodánkban
megvásárolhatják.
Az iroda nyitva tartása:
hétfőtől péntekig
8.00 - 16.00 óráig
Bejárat:
a Pelikános kút mellett jobbra az
árkádok alatt
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: (28) 421-998,
+36-20-269-2007
Fax: (28) 422-003
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

A Frédéric Chopin Zeneiskola
programjai

Január 28., kedd, 17.30:
A zongora tanszak továbbképzős
növendékeinek hangversenye
Január 29., szerda, 17.30:
A vonós tanszak kiemelt hangversenye
Január 30., csütörtök, 18.00:
Benedek Krisztina (népi ének) növendékeinek hangversenye
Február 3., hétfő, 17.00:
Barta Katalin (zongora) növendékeinek hangversenye
Február 5., szerda, 17.00:
Ellentétes világok: Bali János (furulya) és Pétery Dóra (billentyűs
hangszerek) hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában TIZENÖT ÉVES A GIM című csoportos
képző- és iparművészeti kiállítás látható

Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis
Erzsébet, F. Orosz Sára, Farkas Éva, Fábián
Dénes Zoltán, Hauser Beáta, Katona Szabó
Erzsébet, Kárpáti Tamás, Karsai Zsófia,
Kecskés Zoltán, Kun Éva, Latin Anna, Lévai
Nóra, Müller Magda †, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Pistyur Imre, Rékasy Levente,
Remsey András †, Remsey Flóra, Simonffy Márta, Szikora Tamás †, Szőcs Miklós Tui,
Szuppán Irén
A kiállítás megtekinthető: 2014. február 28-ig, minden szombaton és vasárnap
14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu
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BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe
adja a Gödöllő, Ady Endre sétányon
(5849/1 hrsz.) található „Gomba”
nem lakás célú helyiségét.
Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyiség üzleti célú
bérbeadását 28/2013. (II. 14.) sz. önkormányzati határozatával rendelte el.
A bérbe vehető helyiség:
Gödöllő, Ady Endre sétány, 5849/1
hrsz.
Alapterület: 10 m2
Közmű ellátottság: víz, villany, közcsatorna
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 védettség
alatt áll.
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 10 év + 10 év előbérleti jog.
A helyiség megtekintésére a (28) 529171-es telefonszámon időpont egyez-
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tethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., III.
emelet 303. sz. helyiség.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiség bérbevételére magánszemély, jogi személy, vagy nem jogi
személy gazdasági társaság pályázhat.
A jelentkezéskor a magánszemély pályázó köteles bemutatni személyazonosító okmányait, egyéni vállalkozó
ezen túlmenően egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság a társaság cégbírósági bejegyzését tanúsító
cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt.
– A pályázó pályázatában köteles kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a
helyiségbérleti díj irányára alapján
megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát,
valamint nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi 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
szükséges /hatósági/ engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak olyan
pályázóval köthető, aki vállalja a bérleti díj értékállóságának biztosítását oly
módon, hogy a bérleti díjat a bérbeadó
a szerződés időtartama alatt minden
évben a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő százalékban növelheti.
– A helyiség használatából eredő közüzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt
terheli.
– A helyiség nem adható bérbe bár, borozó, italbolt, kocsma működtetése,
valamint játékterem üzemeltetése,
erotikus áruk forgalmazása és szexuális szolgáltatás céljára.
A beérkezett pályázatokról a Gazdasági Bizottság értékelése alapján a képviselő-testület dönt.
A helyiség bérbevételével kapcsolatban további információ a (28) 529171-es telefonszámon kérhető.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÉRBE ADJA A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC TÉREN
TALÁLHATÓ ÜRES GARÁZSAIT.
A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2014. december 31. napjáig szóló.
A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Iroda III. emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a (28) 529-171-es telefonszámon.

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

A DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A HÁZI SZENNYVÍZ
BEEMELŐK LÉTESÍTÉSÉVEL, KÖZSZOLGÁLTATÓI

Január 27-febr. 2-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Február 3-9-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
A 458/2013. (XII.2.) Korm. rendelet
(a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi.CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II.27) Korm. Rendelet módosításáról; hatályos: 2013.XII.03-tól)
a szennyvíz házi beemelőkkel kapcsolatban új feladatokat ír elő az
üzemeltető, felhasználó és ellátásért
felelős (önkormányzat, Magyar Állam) részére.
A jogszabály alapján:
– A házi szennyvíz beemelők működtetése, működőképességének és
üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a
víziközmű-szolgáltató feladata.
Ezen feladatának teljesítéséhez felhasználó biztosítja a szennyvíz beemelő megközelítését és korlátozásmentes hozzáférését, valamint eltérő
műszaki kialakítás, vagy megálla-

podás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energia ellátását.
– Az utcai gerinc-csatornával egyidejű kiépítés esetén a házi szennyvíz beemelők létesítése az ellátásért
felelős (önkormányzat vagy Magyar
Állam) feladata.

eljárást legkésőbb 2014. február 28ig le kell folytatni.

Korábban már kiépült, illetőleg az
ezt követően a felhasználó által kiépített szennyvíz beemelőknél az
üzemeltetési feladat átvételekor a
vízközmű-szolgáltató és a felhasználó átadás-átvételi jegyzőkönyvet
kell felvegyen, a jogszabály által
előírt tartalommal (például beemelő
helye, jellemző műszaki paraméterei, vázrajz, vagy terv megléte
stb.)

Ehhez bejelentőlap szükséges, amit
a következő számlával minden fogyasztóhoz eljuttatnak, vagy letölthető a DMRV Zrt. honlapjáról
(www.dmrvzrt.hu/static/internet/do
wnload/U72074_v1.pdf).

A szennyvízrendszerhez korábban
csatlakozott szennyvíz beemelő esetében a fent leírt átadás-átvételi

Mikes-Jósika Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentés 2012
Az alapítvány neve: Mikes-Jósika Közhasznú Alapítvány; Székhelye: 2100
Gödöllő , Kölcsey F. u 16; Nyilvántartási száma: 2758 Pk: 60452/2005.
A 2012-ben végzett alapcél szerinti közhasznúsági tevékenység: Alapítványunk eredeti célkitűzéseivel összhangban 2012-ben tankönyvekkel, és
könyvekkel gyarapította a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum
könyvtárát.12 önkéntes bevonásával megszerveztük a Báthory-Brassai konferenciát, amelyen a Kárpát- medence minden tájáról érkezett előadók (köztük az iskola öregdiákjai) és hallgatók vettek részt.
2011 (ezer forint) 2012 (ezer forint)
Éves összes bevétel:
1287
3193
Személyi jövedelmadó 1%-ból
átutalt összeg:
0
27,097
Közszolgáltatási bevétel
0
0
Normatív támogatás
0
0
Európai Unió strukturális ill.
Kohéziós alapból
0
0
Összes kiadás
1245
3022
Ebből közhasznú tevékenység: 1245
3022
Személyi jellegű
0
0
Vezető tisztségviselők juttatásai 0
0
Eredmény
0
171
Gödöllő, 2013.05.30
Méder Ákosné, az alapítvány képviselője

Ehhez szükséges a felhasználók
igénybejelentése a víziközmű-szolgáltató felé, amit a társasághoz kell
visszajuttatniuk az igénylőknek.

Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatosan az érdeklődők a DMRV
Zrt. ügyfélszolgálatán kaphatnak
bővebb információt telefonon: 06 27
511-511 vagy 06 40 881-188, vagy
személyesen: 2100. Gödöllő, Sík
Sándor u. 7. Hétfő: 8.00-20.00,
kedd - csütörtök: 7.00-13.00.

VÜSZI Nonprofit Kft.
Moór típusú kútjának
felújításához kereket vásárolna.
Ajánlatokat kérjük a
titkarsag@vuszikft.hu
email címre küldeni.

TEHERGÉPKOCSI
VEZETŐT KERESÜNK!
Feltétel:
C kategóriás jogosítvány
Előny:
földmunkagépek kezelői jogosultsága, téli csúszás- és síkosságmentesítésben való gyakorlat,
gödöllői lakos
Szakmai önéletrajzot a VÜSZI
Nonprofit Kft.
titkarsag@vuszikft.hu e-mail
címére várunk
2014. február 3-ig

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.
Az IRKA 4 részes írástechnikai előadássorozat indít 2014. februárjában
a Gödöllői Városi Könyvtárban HOGYAN ÍRJUNK PRÓZÁT? címmel.
Előadó: Varga Bea (On Sai) író, a Könyvmolyképző Kiadó szerkesztője
FEBRUÁRI PROGRAMOK:
2014. február 7., péntek, 18 óra:
Regények a banánhéjon innen és túl
A lektorok szempontjai bírálatkor. Tipikus nyelvi hibák. Tipikus, szerkezeti
hibák. Narrációs gondok és mesélés. Mi számít, a nyelv, a történet vagy a divatos témaválasztás? Van-e különbség a kiadók között? Milyen célcsoportok vannak, és érdemes-e nekik írni? Önmegvalósítás kontra bérírás.
2014. február 21., péntek, 18 óra:
Zsánerkoktél, avagy irodalmi bárpult ponyvaszerzőknek
A különböző tematikák eszköztára. Mitől jó egy sci-fi, fantasy, krimi, romantikus írás, misztikus-romantika? Melyik eszköz működik az egyik helyen, ami a másiknál nem? Leírás és karakterábrázolás. Mi az előnye, ha a
szerző kilép a komfortzónából? Mi a hátránya?
Az előadásokra a belépés ingyenes, de az Irka működésének támogatására
adományokat elfogadunk!

2014. január 28.

Mozaik

udvarában
A szálloda belső
kiadók!
üzlethelyiségek
0/392-8303
Érdeklődni: 06-2
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H IRDETÉSFELVÉTEL
Hirdetési elérhetőségek:

2014.
KÖZLEMÉNY
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

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

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

INGATLAN
+Gödöllőn, Palotakerten 44nm-es átlagos állapotú lakás
sürgősen eladó. I.ár: 6,2MFt 20-772-2429
+Eladó a Palotakerten jó állapotú 1szobás 37nm-es lakás! Iár:
5.99 MFt!! 20-804-2102
+Gödöllő központjában, szerkezetkész, 156m2-es nappali +4 szobás családi ház, 800m2-es telekkel eladó! 35MFt! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn, Egyetem téren 59m2-es
mfszt-i lakás új ablakokkal eladó. iár:11MFt! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás, erkélyes lakás
Gödöllőn, KOSSUTH L. utcában! I.ár: 9,9 MFt. 20-772-2429
+Sürgősen eladó Gödöllőn központban újszerű, igényes 2szoba +
nappalis sorház terasszal, zárt kocsibeállóval Iár: 19,9MFt! 20-772-2429
+Eladó másfélszobás téglalakás, új
nyílászárók, fürdőszoba 8 éve felújítva! iár: 8.4MFt. 20-804-2102
+Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó
állapotú, saroktelekre épült 100m2es családi ház, 16.6 MFt-os irányáron
SÜRGŐSEN eladó!! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi házat vagy
eladó telket. 20-944-7025
+Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók kulcsrakészen
300.000Ft/m2 áron! 20-944-7025
+Gödöllőn új építésű modern ikerházfél mindkét fele kulcsrakészen
eladó! Iár: 25,9MFt. 20-944-7025
+Sürgősen Eladó lakást keresek
központban
(20) 804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Eladó Gödöllőn, Kertvárosban, egy
500 nm-es telken, egy 120 nm-es
családi ház beépített tetőtérrel.
Nappali+étkező, konyha, fürdőszoba,
wc, 3 szoba. Hiv.sz.: 3766 I.ár: 29,5
m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás,
téglaépítésű családi ház, két lakrésszel. 1100 nm-es telek,
díszkert. Referencia szám: 3726. I.ár: 19 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a Kertvárosban, egy 372 nm-es telken, egy 92 nm-es
két- és félszobás családi ház. Új elektromos és vízvezetékek, új
külső műanyag nyílászárók, padlószigetelés, új burkolatok
szaniterek, külső színezés, távirányítású kapu. 10 m2-es pince,
2 gépkocsi beálló, 50 nm-es fedett terasz. Referencia szám:
3394. Akciós áron: 17,5 m Ft! Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, egy kétszobás, egyedi
fűtéses, téglaépítésű öröklakás. Az ingatlan 57 nm-es,
melyben nyílászárók lettek cserélve. Referencia szám:
3760. I.ár: 11 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a belvárosban, a Kőrösfői utcában egy 3
szobás, téglaépítésű családi ház, 450 nm-es telekkel. I.ár:
24,9 m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, a Brassó utcában, egy 90
nm-es, 3 szobás, téglaépítésű családi ház. I.ár: 22,5 m Ft.
Referencia szám: 3770. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Blahán, a Perczel Mór utcában egy örök
panorámás, nappali+2 szobás, szuterénnal, kerti medencével, nagy
terasszal igényes lakóház. I.ár: 28 m Ft. Áron alul! 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn, a János utcában egy 42 nm-es, másfél szobás
öröklakás. I.ár: 8,9 m Ft. Referencia szám: 3756. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti
öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, egy saroktelken, egy 3
szobás, téglaépítésű családi ház, kis telekrésszel, I.ár: 15,5
m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali+3
szobás, újszerű, két fürdőszobás családi ház. Referencia szám:
3742. I.ár: 25,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő Palotakerten egy 3. emeleti, kétszobás, EGYEDI
FŰTÉSES, felújított öröklakás, I.ár: 12 mFt. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn, a Thököly utcában egy 120 nm-es szinteltolásos, nappali+3 szobás családi ház, alagsorban
irodákkal, a 600 nm-es telken egy 90 nm-es melléképülettel. I.ár: 22,5 m Ft. 20/9194-870

január 28.

+Eladó Gödöllőn a Szív utcában egy teljesen felújított, nappali+4
szobás családi ház. Fűtött szuterén, háztartási helyiségek, kétbeállásos garázs. A telek 500 nm. I.ár: 32 m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn, az Aulich utcában egy nappali+3 szobás,
teljesen felújított ikerház, pincével, terasszal, erkéllyel.
I.ár: 25,9 m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn, az Erzsébet park közelében, a Mihály Dénes
közben, egy 2 és fél szobás, téglaépítésű, egyedi fűtéses, cserépkályhás öröklakás pincerésszel. I.ár: 11,5 m Ft. 20/9194-870
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház
tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Eladó kiváló állapotú, teljesen felújított, családi házban
kialakított földszinti, külön bejáratú, kétlakásos társasházi
lakás Gödöllőn. 83 m2-es, amerikai konyhás, nappali + két
szobás téglalakás garázzsal, új nyílászárókkal, alacsony rezsivel. Iá.: 18.9M Ft.Tel.: 70-514-5854.
+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es, közművesített
építési telek 7,5mft-ért eladó. Tel.: 20-3456-552.
+Gödöllőn az Antalhegy lábánál eladó családi ház. 2 szint, 2
konyha, 2 fürdőszoba, 5 szoba, két generációs, 1988-as építésű,
felújítást igényel. Megegyezünk! Ára: 18 M Ft. Tel: 30-684-5516
+Gödöllőn 2 szintes, 142nm-es klímás családi ház csendes
utcában ÁR ALATT eladó. 19,9 M.Ft.

Új Dacia Duster

Új fejezet a terepjárók
történetében
már 2 790 000 Ft-tól

I Magyarország legeladottabb terepjárója*
I Media Nav érintőképernyős multimédia rendszer
I Új Tce 125 motor I 475 l csomagtér I Tolatóradar
www.dacia.cz www.bekesi.hu
A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2014 január 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. *2011, 2012, 2013 szeptember, Datahouse. **A garancia 3 év vagy 100 000 km,
a kettő közül előbb elért érték erejéig. Duster vegyes fogyasztás l/100km: 4,7 – 8; CO2-kibocsátás g/km: 123 – 185. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor
hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek részletek márkakereskedésünkben!

BÉKÉSI-FÓT KFT.
2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40., TEL.: 06 27 358 270
2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164., TEL.: 06 28 52 52 52

2014.

január 28.
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+Keresek eladó, kiadó ingatlanokat ügyfeleink részére.
Köszönöm a bizalmát! Tel:06-30-684-5516 mkatalin@florina.hu
+Gödöllőn vállalkozásra is alkalmas jó állapotú családi ház eladó!
Ipari árammal rendelkező, 135 nm-es, 3 szoba + nappali, 2 fürdőszobás ingatlan. I.ár: 29MFt. Tel:30-684-5516 mkatalin@florina.hu
+Minőségi kivitelezésű, 2 szintes dupla komfortos 192 nm-es
családi ház SÜRGŐSEN eladó! I.ár: 47,9 M. Ft. Tel: 06-30-6845516+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es
magasföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134
+Gödöllőn a Szent János utcában 43 nm-es, 1,5 szobás lakás
eladó. Téglaépítésű, szigetelt, 4. em. egyedi fűtésű, (fém
nyílászárók, redőny, nagyszobában álmennyezet) + tároló. Iár:
8,5 MFt. (Tavaszi költözéssel.) Tel: 06-20-542-7720
+Aszódon, Fesztiváltérnél 65 és 67 nm-es, 3-4 szobás, kertvárosi,
társasházi új lakások eladók! Akár 13,5 M Ft-ért! Költözhetőek
2014. tavaszán. Bővebb felvilágosítás: 70-466-9889
+Gödöllőn 1+2 félszobás 3. em. konvektoros, klímás lakás új
nyílászárókkal (redőny, szúnyogháló, aereco) eladó. Iár: 9,6
MFt. Lipcsey Ingatlaniroda 06-30-6336-110
+Gödöllőn a Szt. János utcában 75 nm-es, 2,5 szobás,
konvektoros, 3.em. öröklakás első tulajdonostól eladó. Iár: 12,4
MFt. Érd: 06-20-462-8389
+Gödöllő központjában eladó 1991-ben épült társasház 3.em.
napfényes, 51 nm-es, felújított lakása, (Dózsa Gy. út, színes
házak) azonnal költözhető. 1,5 szoba, spejz, terasz, beépített
amerikai konyha, egyedi cirkófűtés. Beépíthető padlástér+ 24
nm. Zárt parkolóval, saját játszótérrel. Iár: 13,9MFt. 06-70204-0619, 06-70-423-5749
+Első emeleti parkra néző, erkélyes 62 nm-es, 2 szobás lakás
négyemeletes házban a Palotakerten tulajdonostól eladó. Ár:
10,5 M Ft. Tel: 06-20-956-3212
+AKCIÓ! CSALÁDI HÁZ a KERTVÁROSBAN 17,5 MFt-ért csak
FEBRUÁR 6-ig! TULAJDONOSTÓL eladó 92m2-es, felújított 2
és fél szobás családi ház. A ház rendelkezik egy igényesen
kialakított fürdőszobával, konyhával, kamrával és egy pincével,
valamint egy 50m2-es fedett tárolóval is. Tel.: 30/297-1692
+Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton eladó egy 62 nm-es,
2+1 félszobás, erkélyes lakás. Iár: 9,5 MFt. Tel: 20-341-9861
+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes,
gázkonvektoros, 2 szobás lakás. Nem panel. Iár: 12,0 MFt. Tel:
06-20-823-1724
+Gödöllőn, Palotakerten másfélszobás (44 nm) lakás eladó: 8
millió. Lakáscsere nagyobbra (60 nm) érdekel. Esetleg 2
lakótelepi lakást családi házra (2 lakásosra) cserélnénk. Tel:
06-20-968-0336
+Eladó Gödöllő központjában egy másfélszobás, amerikai
konyhás, sarokkádas-fürdőszobás lakás. Iár: 8,2 M Ft. Tel: 0620-383-2486
+Eladó zártkert Gödöllőn a Kecskés dűlő elején. Víz, villany
van. A telek 314 nöl, 7,5 m széles, bekerített és rendezett. Iár:
3,2 MFt. Tel: 06-30-232-1060
+Eladó egy HORGÁSZ NYARALÓ Ráckeve Somlyó szigeten, télennyáron lakható faházzal, teljes berendezéssel, víz-villannyal, szerszámos tárolóval, 540nm-es telekkel (20%-a beépíthető) ár és
belvízmentes helyen. Iár: 4,5MFt. Tel: 06-30-232-1060
+Gödöllőn, központ közeli csendes utcában, tehermentes 100
nm-es ház 966 nm-es telken eladó. Cím: Mikszáth K. u. 24. Iár:
19,6 MFt. Tel: 06-20-482-4136
+Palotakerten 37 nm-es, egyetemhez közeli lakás eladó.
SÜRGŐS. Tel: 06-30-272-8158

+Kiadó a Remsey körúton 2 szobás, 50 nm-es, bútorozatlan
lakás. Tel: 06-20-222-7878

+SISI-JANSSEN REFERENCIASZALON FORDÁSZT KERES.
30-9845-640

+Kiadó Gödöllőn 1.em. 2 szobás, bútorozott lakás egyedülálló
ill. gyermektelen párok részére a Munkácsy M. utcában
(gázkonvektor, alacsony rezsi). 60.000.-Ft + rezsi/hó. 2 havi
kaució szükséges. Érd: 06-70-291-2122 (egész nap).

+Multinacionális pénzintézet nyugdíjtanácsadókat keres
gödöllői csoportjába. Felsőfokú végzettség előny. Pályakezdési
támogatás! Fényképes szakmai önéletrajzokat a
nyugdij2014@gmail.com –ra kérjük.

+1 szobás összkomfortos, bútorozatlan, konvektoros lakás
külön bejárattal, 45.000.-Ft + rezsi + 2 havi kaucióért
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-639-2914

+Gödöllői Autószervizbe műhelyvezetőt keresünk. Alapfeltétel
középfokú szakirányú végzettség. A felvételnél előnyt jelent
Műszaki vizsgabiztosi és Eredetiség vizsgálati végzettség.
Jelentkezni önéletrajzzal: harasztker@vnet.hu Tel: 06-30-9519-619

ALBÉRLET KIADÓ
+Kiadó Gödöllőn, a Bercsényi utcában egy nappali+2 szobás
összkomfortos családi ház, konvektoros fűtéssel, garázzsal.
Bérleti díj: 80.000.- Ft+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges!
20/9194-870
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+János utcai, 2 szobás, felújított, konvektoros lakásba lány
mellé albérlőtársat keresünk. Azonnal költözhető. Bérleti díj
25.000.-Ft/hó+ rezsi. 2 havi kaució. 06-30-467-3320
+Hosszútávra kiadó Gödöllőn Szent János utcában 64 nm-es
4.em.i felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve. 60.000.Ft/hó+ rezsi+ 2 havi kaució. 06/30/2027828
+Gödöllő központjában 2 szobás, konvektoros lakás 1-2 főnek
kiadó. Érd: 06-30-971-6746
+Hölgynek, akár gyermekkel is kiadnám 2 szoba hallos, nagy
terasz + erkélyes lakásom felső szintjét. (Most akciós áron.)
Kocsibeállás lehetséges. FÜSTÖLÉST VÁLLALOK! Tel: 30-569-8137

+Virágcsokrok, koszorúk, asztaldíszek készítésében, a szakmában
jártas, gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó virágkötőt
keresünk . Állandó vagy részmunka időre. Érd : 30-670-86-02

+Gödöllőn albérlet hosszabb távra kiadó. Önálló fogyasztásmérők, 50eFt + rezsi, 1 havi kaució. Tel: 30-297-8820
+Palotakerten, parkra néző, egyetemhez nagyon közeli, földszinti, 35 nm-es, összkomfortos lakás kiadó. Tel: 30-272-8158
+Kiadó hosszútávra egy teljesen felújított 3 szobás, erkélyes,
egyedi fűtéses lakás a központhoz közel. Csak nemdohányzó
igényesnek. Tel: 06-30-5056-992, 06-70-391-6700
+Gödöllőn a Kossuth L. utcában bútorozott 1,5 szobás lakás
kiadó 1-2 fő részére. 60.000.-Ft + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-70-333-0496
+Kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcában 3.em. 2 szobás, félig bútorozott lakás hosszútávra. 50eFt + 2 havi kaució. Érd: 70-243-1861
+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 1,5 szobás, 44 nm-es, azonnal
beköltözhető, bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft/hó + rezsi +
2 havi kaució. Tel: 06-70-316-5381

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő élelmiszerbolt mellett,
trafik tevékenység részére kedvező feltétellel helyiség kiadó.
Tel.: 20-3464-718.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő központjában, a Dózsa György úton, új építésű,
utcafronti, 34 m2-es üzlethelyiség kiadó, akár iroda részére
is.(riasztó,légkondi,parkolás). Tel.: 20-3456-552.
+Szőlő u. 32-ben jelenleg is üzemelő, 45 nm-es üzlethelység
konvektorral, légkondival, riasztóval március 1-től kiadó. Tel.:
30/2242-653.
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött telephelyén kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok
helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken
vagy a +36 20/391-0410 telefonszámon
+Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában 17 nm-es
földszinti, felújított irodahelység. Egyedi fűtés. Igény szerint
berendezve. Boltnak is alkalmas. 25.000.-Ft/hó+ rezsi+ 2 havi
kaució. 06/30/2027828
+Gödöllő frekventált helyén, saját parkolóhelyekkel üzlethelyiségek kiadók. 1. üzlet: 25nm (30.000.-Ft+ rezsi). 2. üzlet:
75nm + 20nm raktár (95eFt+ rezsi). Érd: 06-70-7797-152
+Kiadó Gödöllő belvárosában 3 üzlethelyiség, irodának is alkalmasak. 1db 40 nm-es és 2db 24nm-es. Tel: 06-28-421-753
+19 nm-es üzlet Gödöllőn, forgalmas helyen hosszútávra
KIADÓ, ill. 20 éve jól működő Zöldség-gyümölcs bolt családi
okok miatt ELADÓ. Tel: 06-20-941-6848

ÁLLÁS

+Gyakorlattal rendelkező főállású felszolgálót keresünk
gödöllői étterembe. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet emailben: yellow@yellow-pub.hu
+Autófényezőt, előkészítőt gödöllői telephelyre felveszek. Tel:
06-30-222-3428
+Nyugdíjas Eü dolgozó: felügyelné, gondozná idős, beteg hozzátartozóját, gyerekét ünnepnap is! Tel: 06-20-354-9688
+Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 65. Intézményünk vízvezeték és
központifűtés-szerelő munkakörre gödöllői, illetve
vonzáskörzetében lakcímmel rendelkező munkavállalók
jelentkezését várja. Kazánfűtő vizsgával rendelkezők
előnyben. Érdeklődni személyesen, előzetesen telefonon
történt egyeztetést követően az intézmény telephelyén
lehet. Tel: 06-28-410-364 (113 mellék), 06-20-395-7163

+SZAKIPARI, ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁKHOZ, ELSŐSORBAN
MŰGYANTAALAPÚ PADLÓBURKOLATOK KIVITELEZÉSÉHEZ
KERESÜNK CSOPORTVEZETŐ, MŰVEZETŐ KOLLÉGÁT.
ELVÁRÁSOK: Mobilitás: munkavégzés folyamatosan változó munkahelyeken az ország egész területén. Józan rendezett életmód,
felelősségteljes hozzáállás. Fizikai munkában való részvétel. B
kategóriás jogosítvány. ELŐNY: szakipari kivitelezés-irányításban
szerzett tapasztalat, jártasság építőipari kisgépek kezelésében,
javításában. AMIT NYÚJTUNK: Versenyképes, teljesítményarányos
bérezés, rendezett háttér, magas szintű munkavédelmi biztonság,
folyamatos munka. Cégünk telephelye Gödöllő. Rövid bemutatkozását kérjük az interfloor.kft@gmail.com e-mail címre eljuttatni.
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+Gödöllő belvárosában szépségszalonba FODRÁSZ kolléganőt
keresünk vállalkozói igazolvánnyal. Érd: 06-30-350-8852
+Műgyanta alapú padlóburkolatok kivitelezéséhez
keresünk önálló, felelősségteljes munkavégzésre képes
szakmunkaerőt (festő, burkoló, kőműves). Előny:
tapasztalat műgyantaalapú padlóburkolásban, jogosítvány.
Jelentkezés: interfloor.kft@gmail.com
+Gödöllő központjában lévő szépségszalonba FODRÁSZT
keresünk. Érd: 06-30-9893-652

+KÖLTÖZTETÉS gyorsan, precízen 3.000.-Ft/ óra
rakodással együtt. Lomtalanítás ingyenes takarítással.
Áruszállítás 80.-Ft/km. Tel: 06-30-642-1221

EGÉSZSÉG
+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

SZOLGÁLTATÁS

január 28.

OKTATÁS
+Nem úgy sikerült a félévi osztályzatod matematikából,
fizikából, kémiából, ahogy szeretted volna? Ha évvégén jobbat szeretnél, hívd Karcsi bácsit (5-12. osztály). Mobil: 0630-908-4130.
+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)
+5-Week ENGLISH LANGUAGE course! British teacher.
(EURO, ECL, LCCI & TOEFL). Language Skills;
Pronunciation, Grammar. Specialised in Business English!
Proofreading/ website review. 1-2-1/ small groups.
Contact: rudolph.brendon@gmail.com /+3670-3301332
+Nyugdíjas matematikatanár, gyógypedagógus korrepetálást, fejlesztést vállal. Tel: 06-70-329-6405

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

+ANGOL tanárként angol tanítást, korrepetálást vállalok
általános és középiskolás gyerekeknek. Tel: 30-2623-628

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és
homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása
felújítása, javítása. 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
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, zárcsere és javítás, hideg-meleg burkolás,
festés. Egyedi bútorok, konyhabútor készítése. Fürdőszoba
felújítás. 70/201-1292

Ajándék hirdetések a
Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció!
Részletek az irodában vagy telefonon

ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
0,75liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763

+FOGYASZTÓ TESTKEZELÉSEK. VÁKUUMMASSZÁZS: a
problémás területeken felgyorsítja a keringést.
Tekercselés: helyreállítja a laza kötőszövetet.
HULLÁMMASSZÁZS: gyorsítja a méreganyagok távozását.
Mindenit szeretettel várunk 10 éve működő szalonunkban.
06-30-305-6038 Évi szalon
+HOT IRON INDUL Gödöllőn! Ez egy világszerte egyedülálló
edzésmódszer. Csoportos, súlyzó rudas edzés és a dinamikus,
magával ragadó zene tökéletes kombinációja. Nőknek karcsú,
feszes testet, férfiaknak definiáltabb izomzatot eredményez.
Légy egészséges! Csökkentsd a testzsírt! Érd: Reményi Nelli
Hot Iron instruktor, személyi edző 06-20-9655-417, email:
nelli1975@citromail.hu. Helyszín: Bio-Fit Center Gödöllő,
Állomás út 1-2/a. (Királyi Váróval szemben.)

+KÖLTÖZTETÉS – TAKARÍTÁS zongora – páncélszekrény és
áruszállítás, hétvégén és ünnepnapokon is. 06-20-434-7292

+A nat Medical Szociális Szövetkezet Nemes Zoltán természetgyógyász: Hagyományos kínai orvoslás –
Akupresszúra – Yumeiho gyógymasszázs – Ropogtató gyógymasszázs – csontkovácsolás – Moxaterápia, Tradicionális
köpölyözés, Fülakupunktúra. A kezelések része ingyenes
BEMER terápia. Bejelentkezés: 06-20-582-6789

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620

+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, gellack, KÉZ és LÁBÁPOLÁS.
Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció. Tel: 20-5733-977

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat
Gödöllőn CSÁNYI IDARED és KR-11 (piros) almával. Ár: 60200 Ft-ig. Válogatási lehetőség! Tel: 06-28-411-298, 0620-4359-650
+Költözés miatt reális áron eladó! Siemens gáztűzhely,
IKEA ülőgarnitúra, bőr ülőgarnitúra, barna 6 részes
konyhabútor, tükrös fenyő pipereasztal, fenyőágy, Zanussi
automata mosógép, 4.szem. Finrelax szauna, Malaguti
motor, sok egyéb más! 06-20-9148-885, 06-30-302-2572
+Elemes szekrénysor egyben vagy tagonként,
sarokszekrény 3 db-os, háromszemélyes kanapé olcsón
eladó költözés miatt. 06-20-387-1330

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728
+Eladó egy S 51-es SIMSON kismotor, ill. egy 98-as
évjáratú NISSAN SENTRA műszakival, uitt sötétbarna
MŰBŐR (1 tekercs). Tel: 06-20-9774-013, 06-20-774-6378

EGYÉB
+Gödöllőn a vasútállomás közelében 200 nm-es műhellyel
(ipari áram, stb.) rendelkezem. Valamilyen tevékenységre
társat keresek: 06-20-932-5032
+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
+HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS félpanzióval. Ár: 16.900
Ft-tól/ 7 éj. www.jazminapartman.hu vagy tel: 06-20464-0631
+Mézzel védje egészségét! Köhögésre, torokfájásra
HÁRSMÉZ! 2000,-Ft +üveg, 720 ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő,
Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt
Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi a 37
tévé- és rádiócsatornáért, 15 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt
fél évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!
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Fél évig

-50%

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1–3.
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 980 0404

Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára. A 15M
internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 7,50/2,50 Mbit/s, VDSL
technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása
esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!
140101-F
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. FEBRUÁR 4.
Megfejtés: Szilágyi Domokos Január című versének kezdő sorai
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Hégely Lajosné, Kossuth L. u. 19.,
Bajczi Levente, Kazinczy F. u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tötös Tamás, Palotakert 11., Mundruczó János, Béri Balogh Á. u.7.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sebő Györgyné, Semmelweis
u. 2.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Tóthné Gaál Kornélia, Búzavirág u. 34., Szűcs Béláné, Szent
János u. 21/B.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hrebenák József
László, Mátyás király u. 15. Tóth Tamás, Kertész köz 6.

2014. január 28.

