Hagyományosan zenés esttel tisztelegtek
Balassi Bálint, a magyar szerelmi líra megteremtőjének emléke előtt február 14-én a
Barokk Színházban.
(5. old.)
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Megérkezett a Grassalkovich-kastélyba
Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című, restaurált festménye.
(6. old.)

Fotó: MTI / Rosta Tibor

XXIII. évf. 5. szám • 2014. február 18. • Terjesztői ára: 75 Ft

A TEVA-Gödöllői RC története során harmadszor szerzett ezüstérmet a női röplabda
Magyar Kupában.
(8. old.)

Ünnep, barátokkal

Gémesi Csanád és Csengeri Petra 2013 legjobbja

Talamba 15

Sportdíjátadó ünnepség
Február 13-án, a Művészetek Házában adták át a 2013as esztendő városi sportdíjait a gödöllői sportolóknak,
edzőknek, valamint a város
sportjáért kiemelkedően dolgozó vezetőknek. Az ünnepség megkezdése előtt egyperces néma felállással tisztelegtek a megjelentek a december 7-én súlyos betegségben elhunyt Benkő Ákos
atléta-mesteredző emléke
előtt.
Fotó: Tóth László

Dr. Gémesi György polgármester, valamint dr. Póti Péter, a
SZIE rektorhelyettese köszöntőjét
követően a szokásoknak megfelelően előbb a GEAC aranykoszorús jelvényeit vehették át a rektorhelyettestől az egyetemen tanuló és
ott kiemelkedően sportoló növendékek.
A polgármester megnyitójában köszönetet mondott a gödöllői sportkö-

zösségnek az elért eredményekért és
biztosította a jelenlévőket arról, hogy
a város elkötelezett a sport és egészségmegőrző fejlesztések mellett, melyek idén újabb jelentős állomáshoz

érnek. Kiemelte, hogy a város által elindított létesítményfejlesztési programnak köszönhetően, az elmúlt esztendőben nőtt a sportolni vágyók létszáma. Örömteli hírként említette

meg, hogy a Táncsics
Mihály úti Sportcentrum,
a Petőfi iskola és Török
Ignác Gimnázium tornatermének bővítése, felújítása után döntött a testület arról, hogy uszoda fog
épülni Gödöllőn és az
olimpiai bajnok Kiss
Gergely szakmai irányításával újabb sportággal,
a vízilabdázással is kibővül a városi sportpaletta a
jövőben. Kiemelte még,
hogy az egyetem és a város kapcsolata mind a
sport, mind az egyéb területeken jól működik,
mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy a jelenleg városi szinten a
két legsikeresebb sportág, az atlétika
és a vívás is az egyetem és a város
közös támogatásával érik el a sikereiket.
(folytatás a 8. oldalon)

Zsúfolásig telt nézőtér előtt ünnepelte megalakulásának 15.
évfordulóját a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő. A Művészetek
Házában megrendezett jubileumi koncerten valamennyi felcsendülő művet vastaps kísérte.
Az ünnepi, „Talamba és barátai” című
est az első volt a négyrészes koncertsorozat rendezvényei közül, amit az idén
az évforduló jegyében rendeznek meg.
Az ütőegyüttes ez alkalommal Horgas
Eszterrel, Csányi Istvánnal, a Harmonia Gardennel, a Cimbalibanddel és a
Fricska Táncegyüttessel lépett színpadra. A négy ütős muzsikushoz, Grünvald Lászlóhoz, Szitha Miklóshoz, V.
Nagy Tamáshoz és Zombor Leventéhez ez alkalommal ismét csatlakozott
Kiss István, aki sok éven át volt a Talamba tagja.
A műsor átfogó képet adott a Talamba másfél évtizedéből, többek között
magyar, brazil, afrikai, orosz és francia
dallamokat hallhatott a közönség, természetesen különleges „talambásított”
változatban.
(folytatás az 5. oldalon)
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Gödöllői építész sikere segíti a programot

Készülnek a felújítási és építési tervek

A Rákos-patak rehabilitációja

Jó utak, jó parkolási lehetőségek

A patak menti települések és
fővárosi kerületek összefogásával és egy nemzetközi pályázatnak köszönhetően új lendületet kaphat a Rákos-patak
rehabilitációs program, ami része a gödöllői fejlesztési koncepcióknak is. Mivel a programban részt vevő Zugló önkormányzata nevezett az Europan pályázatban, amit fiatal
építészek számára írtak ki, a
téma bekerült az európai fejlesztési körbe, s így a települések összefogásával jó esély
van a megvalósításra.

Az idei munkák előkészítését végzik a VÜSZI munkatársai. Feladatuk bőven lesz az idén is, hiszen a költségvetésben utak felújítására 160, járdaépítésre 50 millió forint szerepel, s emellett
húszmillió forintból folytatódik a Legyen Gödöllő Kerékpárosbarát Város! program is.

A közel 44 kilométer hosszú Rákospatak a Duna magyarországi szakaszának egyik leghosszabb bal parti
mellékvize, mely a Gödöllői-dombságból ered és a Dunába torkollik. A
múlt században a patakmedret a
legtöbb helyen burkolták, környezetére nem fordítottak gondot. A rendezésről szóló elképzelés már a’90-es
évek óta érlelődik, s lassan két évtizede, hogy elkezdték feleleveníteni,
forráshiány miatt azonban nem volt
lehetőség a komolyabb munkára.
2012 őszén Zugló és Rákosmente
kezdeményezésére négy agglomerációs település (Szada, Gödöllő, Isaszeg, Pécel), négy fővárosi kerület
(Rákosmente, Kőbánya, Zugló, Angyalföld) vezetői, kormányzati szakértők, illetve a Budapesti Közlekedési
Központ Zrt. és szakmai szervezetek
képviselőivel elindult az Együttműködés a Rákos-patak menti kerékpárút megvalósításáért elnevezésű fórum, ami jól illeszkedett a városunkban szintén ekkor meghirdetett „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város
programhoz!”
Az átfogó Rákos-patak projekt
azonban több területet is magába foglal. A kerékpáros nyomvonal kialakí-

tása mellett része a meder rehabilitáció és a patak menti területek környezeti rendezése, közösségi terek ki-

közlekedési útvonalat jelenthet. Mint
mondta a következő lépés a megvalósíthatósági tanulmány elkészí-

alakítása, valamint Gödöllőn hozzátartozik az Alsóparkban a Hattyús-tó
helyreállítása is.

tése, majd ennek birtokában lehet közös pályázattal megcélozni az uniós
forrásokat az EU 2013-2020 közötti
pénzügyi ciklusában.
A program érdekessége, hogy az
Europan pályázaton a legjobb eredményt egy gödöllői építész által vezetett csoport, Guba Sándor, Besenyei Balázs és Szabó Lilla elképzelése nyerte el.

Az Europan pályázat, amelyen
Zugló a Rákos-patak rehabilitációval
vett részt többek között a városok alkalmazkodó-képességét és az örökség-innováció-visszafordíthatóság
kérdéskörét helyezte a vizsgálódás
középpontjába, és a fenntarthatóságot, az ökológiai lábnyom csökkentését a városrészek kompatibilitásának növelését, a belső tartalékok feltárását tűzte ki célul. A fejlesztési elképzeléseket február elején mutatták
be. A rendezvényen részt vett Tóth
Tibor, Gödöllő alpolgármestere is,
aki úgy fogalmazott, a tervezett fejlesztés környezetvédelmi, kerékpáros
és turisztikai szempontból is fontos,
mert hozzákapcsolná Gödöllőt a Duna mentén kialakított EuroVelo6-os
nyomvonalhoz, amelyen sok kerékpáros turista érkezik hazánkba, s
emellett városunk lakói számára is új

Guba Sándor lapunkat úgy tájékoztatta, a kis költséggel és energia
befektetéssel megvalósítható fejlesztés mellett tették le a voksukat, de
ugyanakkor a helyi közösség bevonása is nagy szerepet kapott. Mint
mondta, a zuglói program elindulása
valamennyi érintett település, így városunk számára is fontos, mivel az
egyetlen helyszínen történő fejlesztés
önmagában nem jelentős, viszont a
Rákos-patak mellett megvalósuló
„zöldfolyosónak” óriási vonzereje
lesz.

Megújulnak a jegyek és a bérletek

Csak az első félévben lesznek érvényesek a jelenlegi bérletek, ezért a
változtatás költségvonzatát mérlegelve döntöttek úgy, hogy idén nem
változtatnak az egyes jegyek és bérletek alapszínén. Emellett több olyan,
apró és a szakavatott szem számára
jelentős biztonsági módosítást hajtottak végre a bérleteken, amelyekkel
csökkenthető a visszaélések száma
addig is, amíg bevezetésre nem kerül
az új rendszer.
Szintén a tervek között szerepel,
hogy belátható időn belül csipalapú
kártyával vásárolhatjuk meg e-jegyünket és elektronikus bérletünket a
BKV járataira, s szigorodik a rendszer, a főváros a metróvonalakon beléptetőkapukat szerel fel, s igyekeznek a HÉV-vonalakat is integrálni a

rendszerbe. Igaz, hogy csak egyes kiemelt HÉV-megállókban helyeznek
el beengedőkapukat. Úgy látják
ugyanis, hogy irreálisan magas költségekkel járna az összes állomást elkeríteni. Ezért csak oda telepítenek
automatákat, ahol a peron magassága
a sínkoronánál jóval magasabban található, azaz szintben a kapu a sínek
irányából nem kerülhető meg. Ilyen
megálló működik az Örs vezér terén,

Békásmegyeren, a Boráros téren, a
Batthyány téren, a Margit hídnál, a
Szentlélek térnél és a szentendrei
állomáson. Tehát a Gödöllőre HÉVvel utazóknak sem lesz egyszerű dolguk, ha bliccelni szeretnének.
A projekt végére a tervek szerint
eltűnnek a BKV járatairól a nyomtatott jegyek és bérletek. Az új utazási
kártyákat és az azokhoz tartozó utazá-

bj

Kezdődik az újabb fagyöngymentesítés
Rövidesen megkezdődik az újabb fagyöngymentesítés az Alsóparkban. A program a vasútállomás felőli részről, az úgynevezett
várakozók parkjától indul, s a Palotakerti lakótelep – Állomás utca – fősétány közti területet érinti.

bj

Visszatér a beléptető kapu, változik a jegyrendszer

Áprilistól új, a bliccelők dolgát
megnehezítő jegyeket és bérleteket árul a BKK. A közlekedési vállalat pénztáraiban a tervek szerint ekkortól már nem
előre nyomtatott bérletet vagy
jegyet vásárolhatunk, hanem
minden terméket a vásárlás
pillanatában nyomtatnak biztonsági hőpapírra. Az arculatváltással egy időben új jegyautomatákat is telepít a közlekedési cég, amelyeknél ezentúl bérletet is lehet váltani.

A tervezések mellett folyamatosan ellenőrzik és javítják a városi kezelésben lévő utak burkolati hibáit. Ezt a munkát nemsokára új technológiával fogja végezni a VÜSZI tudtuk meg Lantai Csaba igazgatótól, aki úgy fogalmazott, az új
eljárással hatékonyabban dolgozhatnak majd. A programban számítanak a lakosság segítségére is. Kérik, hogy aki a városi kezelésben lévő burkolt közúton
kátyút észlel, jelezze azt a VÜSZI ügyfélszolgálati irodáján a 28/410-295-ös
telefonszámon. A kátyúmentesítés mellett a VÜSZI munkatársai a csapadékvíz
elvezetésre is nagy hangsúlyt helyeznek.
Dolgoznak a Szőlő utcában is, ahol kukatárolók áthelyezése zajlik. Három
tároló számára alakítanak ki új helyet annak érdekében, hogy az út beláthatóbb
legyen.
Az autósok számára azonban nemcsak az utak állapota, hanem a parkolási
körülmények is fontosak. Egyre többen tartják fontosnak, hogy gépkocsijukat
jó, és biztonságos körülmények között tárolják. Ennek megoldása főleg azoknak a lakótelepen élőknek jelent nehézséget, akik nem rendelkeznek garázzsal.
Nekik kíván ismét kedvezni a Rézgombos Szolgáltatóház mélygarázsát üzemeltető VÜSZI Kft. , ahol most 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak
éves bérletet.

A múlt héten megtörtént a felmérés, aminek eredményeként több mint 109 fa
esetében szükséges a beavatkozás. A munka az árajánlatok beérkezése és elbírálása után kezdődhet meg, a tervek szerint március elején, hogy még a rügyfakadást megelőzően sor kerüljön a drasztikus, ám eredményes csonkolásnak is
beillő metszésre.

si számlát interneten vagy telefonos
ügyfélszolgálat segítségével tudják
majd feltölteni az utasok, ígéretek
szerint pillanatok alatt. Emellett vásárlási lehetőséget biztosítanak majd
az újonnan nyíló ügyfélközpontok,
valamint az új jegy- és bérletkiadó
automaták. Ezekből az indulást követően egy ideig éjjel-nappal lehet jegyet és bérletet venni. A csipkártya
alapú, új rendszert nem helyszínenként vagy járatonként, hanem termékenként vezetik
be: először a bérletekhez, majd a
folyamat végén a
jegyekhez kapcsolódóan. A mostani
vonaljegyet
felváltó időalapú jeggyel 30 és 60
perces periódusban
utazhatunk a BKV
járatain, korlátlan
átszállással.

A VÜSZI kertészeti részlegének munkatársai ezzel egy időben már készítik
a belváros idei virágosítási terveit is, s a kertészetben megkezdődött az egynyári virágpalánták cserepezése, hogy tavaszra egészséges, szépen fejlett, kiültetésre alkalmas növényekké fejlődjenek.

Az e-jegy projekt következő
lépcsőfoka a 300 darab jegyautomata
telepítése és üzembe helyezése lesz,
ez idén márciustól jövő év elejéig tart.
Az informatikai átállásra és a beléptetőkapuk felszerelésére várhatóan
2015-ben kerülhet sor.

Az akcióban részt vevő
18 rendőr, 16 polgárőr
és 6 erdész Gödöllő,
Isaszeg, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, Valkó és Vácszentlászló területén látott el
szolgálatot, miközben a

(forrás: napigazdaság, mno)

bj

Gödöllő térségében helikopterről is figyelték az erdőket

Fatolvajokat fogtak
Az utóbbi időben sok gondot
okoztak a fatolvajok, akik az elmúlt hetekben nemcsak az erdőkben, hanem a városi parkokban is tevékenykedtek. A
VÜSZI Kft. munkatársai azt
kérték az illetékesektől, hogy
fokozottan figyeljék az érintett
területeket.
Ezért is jó hír, hogy a falopások megelőzésére és az elkövetők elfogására
szervezett akciót a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. február 14-én.

Készenléti Rendőrség helikoptere a
levegőből figyelte a településeket és a
környező erdős részeket.
Az ellenőrzés során 2 személyt lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt elfogtak, további 2 személyt tulajdon elleni szabálysértés elkövetése
miatt állítottak elő.
A külterületeken 8 személyt igazoltattak a járőrök, közülük 3 fővel
szemben helyszíni bírságot szabtak ki
szabálysértés elkövetése miatt.
grk

Rendőrségi felvétel
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Megkezdődött a kampány

Választási tudnivalók
Február 15-én, szombaton, a
szavazást megelőző 50. napon
megkezdődött az országgyűlési képviselő-választás hivatalos
kampánya. Az új választási eljárási törvény értelmében, ekkortól lépnek életbe a kampányra vonatkozó új szabályok
is, amelyek jelentős változásokat tartalmaznak.
A törvény szerint kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely
alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére,
kampányeszköz pedig például a plakát, a választók közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés.
Nem minősül viszont választási
kampánynak a választási szervek tevékenysége és az állampolgárok közötti személyes kommunikáció.
A választási kampány végéig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély
nélkül készíthetnek plakátot, de a plakátokon és a szórólapokon is fel kell
tüntetni, hogy ki készítette a hirdetményt.
Képviselőjelölteket ajánlani február 17-től, hétfőtől lehet. Az új szabályok szerint azonban már nem ajánlócédulákon, hanem ajánlóívek aláírásával ajánlhatnak képviselőjelölteket
a választópolgárok. Szintén változás
a korábbiakhoz képest, hogy nem
csak egy jelöltet támogathatnak a választópolgárok, hanem annyit amenynyit akarnak, ha valaki úgy gondolja,
akár a választókerületében induló öszszes jelölt ajánlóívét aláírhatja. A választópolgárok képviselőjelölteket ajánlhatnak, de csak akkor lesz valakiből
hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és a helyi
választási bizottság nyilvántartásba is
veszi.
A választási eljárásról szóló törvény 123.§ szerint ajánlást a polgá-

rok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
(2) Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló
munkahelyén munkaidejében vagy
munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége
teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a
központi államigazgatási szerveknél
szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati
feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy
ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet
előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt
vagy annak ígéretét.
(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Az ajánlóívekről, az ajánlás folyamatáról a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) iránymutatást fogadott el,
ami szerint az ajánlóívről még kitöltetlen állapotában sem lehet másolatot készíteni, továbbá hogy a másolt
ajánlóíven szereplő ajánlás érvénytelen, függetlenül a másolás módjától.
Az NVB szerint az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti
az ajánlóívre.

A testület felhívta a figyelmet arra,
hogy az ajánlóíveken szereplő adatok választói adatbázis készítésére
vagy egyéb célra nem használhatók
fel. Az ajánlások érvényességét a választási iroda ellenőrzi.
Az ajánlóíveken szerepel az ajánlóív sorszáma, a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár neve, a jelölőszervezet (közös jelölés esetén a
jelölőszervezetek) neve vagy a független jelölés ténye és a választókerület megjelölése.
Az oevi-k hitelesítő bélyegzőlenyomattal látják el az ajánlóívek valamennyi példányát. A gyűjtés befejezésekor az összes ívet (azt is, amelyen
egy ajánlást sem tettek) le kell adniuk
a jelölteknek, jelölőszervezeteknek az
oevi-nek.
A választási iroda a választási eljárási törvény 153. §-a alapján a jelölő
szervezet, jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a
választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre
szólóan megcímzett küldemények útján vagy személyesen felkereshessék.
A névjegyzéki adatai kampánycélú
kiadását a választópolgár megtilthatja. Aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, az személyesen a helyi választási
irodában, vagy írásban, valamint interneten a www.valasztas.hu honlapon, illetve az ügyfélkapun keresztül
teheti meg. Az adatok kiadásának
megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki! Ez azért is fontos,
mert az országgyűlési képviselő-választáson és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a
nemzetiségi jelölő szervezetnek a lista- illetve jelöltállítás érdekében a
nemzetiségiként névjegyzékbe vett
választópolgároktól ajánlást kell gyűjtenie. Az aláírások összegyűjtése csak
abban az esetben lehetséges, ha a
gyűjtők tudják, hogy kik regisztráltak
a nemzetiség választópolgáraként a
központi névjegyzékben, hiszen őket,
és csak őket érdemes felkeresniük.

Az egyetemre látogatott a vidékfejlesztési miniszter

Ezért a választási iroda az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgárok nevét és lakcímét átadja a
jelölő szervezet számára. A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.
*
Az Országos Bírósági Hivatal januári nyilvántartásában 147 párt szerepelt, ez azt jelenti, hogy ennyien indulhatnának a parlamenti választáson, továbbá a 13 országos nemzetiségi önkormányzat, elvileg tehát 160
szervezet állíthatna jelölteket, s akkor
még nem számoltunk a független jelöltekkel. Lapzártánk idejéig 72 szervezetet vett nyilvántartásba az április
6-ai országgyűlési képviselő-választásra a Nemzeti Választási Bizottság
(NVB), s Gödöllőn is szinte percrőlpercre nő a képviselőjelöltet állítani
szándékozók száma. A legfrissebb
adatok szerint 28-an igényeltek ajánlóívet a helyi választási irodában, közülük ketten függetlenként kívánják
megmérettetni magukat.
*
A Pest megyei 6. számú választókerületben egyre több képviselőjelölt neve válik ismertté.
Függetlenként méretteti meg magát az Aszódon élő Herczeg Attila, a
Negyedik Köztársaság Párt (4K) Buda László személyében szeretne jelöltet állítani, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért pedig Sándor Istvánt szeretné jelöltetni.

Herczeg Attila

*
Az aláírások gyűjtésével megkezdődött a kampány is, a következő hetekben szórólapok, választási programok kerülnek a postaládákba, sőt,
vannak, akik már elkezdték megismertetni programjukat a lakossággal.
Ezzel együtt az első baki is becsúszott: Vécsey László, a Fidesz–
KDNP jelöltje – aki 2010 óta a választókerület egyéni képviselője –
programja egyik pontjaként a 3-as
metrónak és a HÉV vonalának az öszszekapcsolását jelölte meg, holott a
BKK által már régóta tervezett program – értelemszerűen – a 2-es metró
vonalát érinti, hiszen ennek egyik
végpontja az Örs vezér tere.
(k.j.)

Sándor István

Buda László

Élet- és környezettudományi előadások

Kisüzemben is profi baromfitartás Kutató középiskolások
A Szent István Egyetem a
magyar agrárium legfontosabb felsőfokú oktatási intézménye, mondta február
11-én, gödöllői sajtótájékoztatóján dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.
A tárcavezető az egyetem Állattenyésztési Tanüzemében megtekintette az ott kifejlesztett, piaci
termelésre szolgáló zárt rendszerű, telepíthető baromfitartási technológiát, amellyel háztájiban is a
nagyüzemi termeléshez hasonló
eredményeket lehet elérni. Az
épületben jelenleg 400 csibe almos nevelése történik takarmányozási kísérlet keretében.
A sajtótájékoztatón dr. Tőzsér
János rektor tájékoztatást adott
arról, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium a felsőoktatási intézmények közül elsőként a gödöllői székhelyű egyetemmel kötött stratégiai megállapodást. Ennek jegyében működik közre az intézmény a többi között az aszály-,
a vízgazdálkodási, a sertés- és a
háztáji stratégiák kidolgozásában
és megvalósításában. A rektor
megköszönte a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar által
Csíkszeredában elindított agrárirányultságú mester- és doktorképzéshez nyújtott minisztériumi
támogatást. Hozzátette: hasonló
képzéseket a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar is indí-

tani kíván erdélyi telephelyeken
az egységes Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatási és kutatási
bázis kialakítása céljából.
– Hazánk mezőgazdasága versenyképes és ezt szakértelem
nélkül nem mondhatnánk el –
hangsúlyozta a miniszter hozzátéve: az ágazat teljesítménye az
elmúlt négy évben 30 százalékkal nőtt. Gödöllőre 15, Debrecenbe 20 százalékkal többen je-

sító baromfitartási technológiáról.
Az Állattenyésztési Tanüzembe telepített, a háztáji programhoz illeszkedő eljárás szó szerint
helyben, az udvarban teremt
munkalehetőséget, akár csökkent
munkaképességű embereknek is.
Kiszolgálása napi egy-két órás
elfoglaltságot igényel – nem számítva az őrzést és készenlétet –
mellette tehát egyéb házkörüli
munkák is végezhetők.

A Kutató Diákok Országos Szövetsége és a
Kutató Diákokért Alapítvány a 2013/14-es
tanévben is megrendezi a Tudományos Diákkörök XIV. Országos Konferenciáját (TUDOK 2014). Az Élet- és Környezettudományi Konferencia első fordulója február 1415-ig Gödöllőn zajlott a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ rendezésében.
A versenyre olyan középiskolások jelentkezhettek, akik már önálló kutatásokat végeztek, aminek eredményét egyetemi oktatókból, tudományos fokozattal rendelkező kutatókból és középiskolai tanárokból álló szakértő zsűri előtt mutathatták be.
A középiskolások Gödöllőn Növényélettan, Orvostudomány, genetika és mikrobiológia, Ökológia, etológia, környezettudomány és Egészségtudomány szekciókban
tartottak előadásokat.
Silhavy Dániel a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont tudományos

igazgatóhelyetteseként felhívta a diákok figyelmét arra, hogy a jövőben számít a munkájukra, új kutatói szemléletükre. Dr. Gémesi György polgármester a gödöllői oktatás eredményének is nevezte, hogy fiatal tudósok versenyében a gödöllői Premontrei
Szent Norbert Gimnázium tanulói is szerepelnek.
Balogh Anna Magdolna, a Kutató Diákok Mozgalmának alelnöke – a Semmelweis
Egyetem első éves orvostan hallgatója – érdeklődésünkre elmondta, hogy a konferencia győztesei részt vehetnek az elsősorban a
felsőoktatási intézmények hallgatói számára
meghirdetett Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
Jelenleg már csaknem hatezer itthoni és
környező országbeli magyar diák kutat különböző kutatóhelyeken és középiskolai diákkörökben.
(lt)

Gödöllőn járt Grúzia parlamentjének elnöke

lentkeztek az agrárszakokra. Képzésükre nagy szükség van a vidékfejlesztéshez.
A miniszter elismerően szólt a
dr. Póti Péter általános és stratégiai rektorhelyettes által bemutatott, a családi gazdaságokban alkalmazható professzionális, a tudományos eredményeket haszno-

A létesítmény egyaránt alkalmas csirkenevelésre, brojler hízlalásra, ketreces és almos programozott tojás előállításra, úgy is,
hogy egy-egy településen akár
több udvarban, vagy egy közös
„telepen” összehangolt, azonos
technológiájú termelés történjen.
(l.t.)

A múlt héten a gödöllői Grassalkovich-kastélyba látogatott David Uszupasvili, a Grúz Köztársaság parlamentjének elnöke, valamint a külügyi bizottság elnöke, Tedo Japaridze. A hivatalos magyarországi látogatáson részt vevő
grúz küldöttség a szabadprogramját követő
kulturális programját töltötte városunkban,
ahol a kastélyban dr. Gémesi György polgármester, dr. Nánási Éva címzetes főjegyző,
Tóth Tibor alpolgármester és Gönczi Tibor, a
kastély ügyvezető igazgatója fogadta.
A magyarországi program során a grúz küldöttséget többek között Áder János köztársasági elnök is fogadta.
(ta)
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Találka a Gödöllői vén vackornál
Valentin napi randevú volt február 14-én, péntek délután a Gödöllői vén vackornál, az egyetem Botanikus kertjében, azzal a nem titkolt céllal, hogy népszerűsítsék az Év fája Európában versenyre nevezett vadkörtefát (szavazni február 28ig lehet a www.treeoftheyear.org weboldalon). A vendégeket
vadkörtelekváros fánkkal és szavazásra buzdító lufikkal fogadták a
rendezők. A nemes cél támogatása mellett mondott köszöntőt dr.
Tasi Julianna egyetemi docens, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánhelyettese és Gémesi György polgármester.
Ujj Ágnes, az egyetem munkatársa vezette a programot, aki növénytani és művelődéstörténeti érdekességeket osztott meg a közönséggel. A találkozót körtefa körüli tánc, körtefaölelés, vadkörtefa-dal éneklés és lufiröptetés szinesítette. Volt kvízjáték, majd tomlt
bolasorsolás, amelyre a Coop Zrt. ajánlott fel nyereményeket.

Nőnapi ajándékkosár
nem csak hölgyeknek
Előadások időpontja:
2014. március 7-8., 16, 18 és 20 óra

Helyszín:
Művészetek Háza színházterme

Jegyár:

500 Ft.

Jegyek kaphatók:
Február 12., szerdától a Belvárosi Jegyirodában (Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)
Tel.: 28/514-130, +36 70/452-72-68; Fax: 28/514-100, e-mail: info@muza.hu
A műsorban közreműködnek:

Lokálpatrióta fotópályázat – a héten már csak szavazni lehet

Négy Évszak Gödöllőn
Egy év után lezárult a Gödöllői Lokálpatrióta Klub több fordulóból álló fotópályázata. A
felhívásra sok szép, saját készítésű, igényes felvétellel jelentkeztek városunk lakói, akik
egy-egy évszakhoz kapcsolódóan örökítették meg településünk szépségeit, értékeit.
A „Négy évszak Gödöllőn” című pályázat utolsó kiírásának témája a „Zimankós Gödöllő” volt, ami február 16-án zárult.
A vállalkozó kedvű fotósoknak nem volt egyszerű a dolguk, hiszen az idén mindössze néhány napig gyönyörködhettünk
a tél szépségeiben. Újabb fényképet már nem fogadnak, szavazni azonban még lehet a Lokálpatrióta Klub Fotópályázat
Facebook oldalán, ahol nem csak az aktuális forduló, hanem a korábbiakban beérkezett képek is megtekinthetők. A voksokat a hét végéig, tehát február 21-ig várják. A forduló nyertese a beérkezett „lájk”-ok alapján az lesz, aki a legtöbbet kapja.
A szervezők minden pályázónak elektronikus úton küldött, névre szóló oklevéllel köszönik meg a részvételt, a legjobb
fotókat hamarosan kiállításon láthatja majd a nagyközönség. Mint megtudtuk, a négy évszak során a pályázók nagy részét városunk természeti értékei ihlették meg leginkább, legtöbben a „zöld Gödöllőt” örökítették meg, s a nevezetességek mellett igyekeztek megmutatni szinte valamennyi városrész rejtett szépségeit is.
Pelyhe József, a Lokálpatrióta Klub elnöke

,,AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME”: ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT – 2014. MÁJUS 17.
Május 17-én immár nyolcadik alkalommal, 5 helyszínről, 9 irányban indul el a fővárost körülölelő gyalogos zarándoklat. A zarándoklat fő célja közös ima hazánkért, fővárosunkért, saját
lakóhelyünkért, egyházközségünkért, családunkért.
A Ferenc pápa által befejezett enciklikában megjelent ,,Apostoli buzdítás”-t megfogadva, az idei évben is keljünk
útra és kérjük Mennyei Édesanyánk közbenjárását!
Az 1. szakasz útvonala:
Máriabesnyő Nagyboldogasszony Bazilika – Gödöllő Premontrei Kápolna – Gödöllő Szentháromság Plébánia-templom – Erzsébet – park – Tölgyes – Szent Jakab Parkfalu – Mogyoród Szent László Kilátó Kápolna;
Itt a zarándok csoport két ágra szétválik:
Mogyoród Szent Mihály Főangyal Plébániatemplom – Fót Szeplőtelen Fogantatás Plébániatemplom és
Szilasliget Szent László Kápolna – Kerepes Szent Anna Plébániatemplom irányába induló csoportra.
A zarándoklat reggel 8 órakor indul Máriabesnyőről. Gyülekező 7-től 7.30-ig, majd ima, ismertetés, áldás.
Csatlakozási pontok: a fent említett útvonalon bárhol lehetséges.
A zarándoklat lezárása este 7 órakor: Püspöki Szentmise Fóton a Szeplőtelen Fogantatás Plébániatemplomban és
Kerepesen a Szent Anna Plébániatemplomban.
Kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint – ha nem is az egész útvonalon – vegyen részt a zarándoklaton.
A zarándoklat tanúságtétel, legyünk sokan, tegyünk tanúságot!
Hatházyné Juhász Erzsébet, az 1. szakasz koordinátora
06-20/3654175

dr. Gémesi György, dr. Nánási Éva, Tóth Tibor, Pecze Dániel,
Pécsi Ildikó, Benedek Krisztina, Bárdy Péter, Ella Attila,
Fábián Bertalan, Falk László, Fodor Csilla, Gambárné Szántai Ildikó,
Hatolkai Szaniszló, Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Ibolya,
Kovácsné Blaskó Mariann, Mészáros Beáta, dr. Pappné Pintér Csilla,
Pálfi Sándorné Margit, Pánker László, Pelyhe józsef, Prém Katalin,
Rehorovszky Gábor, Szűcs Józsefné, Tiborczné Garai Katalin,
Tóth Tibor, Vajda Gyöngyvér, Varga Lilla, Várnai Miklós,
Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia, Halász Árpi, Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, Fricska Táncegyüttes,
a Művészetek Háza Gödöllő dolgozói

Az est házigazdái: Pécsi Ildikó és Fodor László
A szervezők a befolyt összeget a városban működő Egyesített
Szociális Intézmény és a Fővárosi Idősek Otthona Gödöllő
javára ajánlják fel.

Február végén kezdődnek az Ifjúsági
Jövőműhelyek a GIKSZER-projektben
A Művészetek Háza Gödöllő hosszútávú ifjúsági programjának keretében
február 27-én 9.30 órától egy nagyszabású nyitórendezvénnyel kezdetét veszi az Ifjúsági jövőműhelyek című szakmai műhelysorozat. Célja a Gödöllőn
és környékén élő ifjúsági korosztály helyzetének feltérképezése, az ifjúság
számára nyújtott szolgáltatások összegyűjtése és stratégiai együttműködés
kiépítése a helyi intézmények között az ifjúság ügy területén.
A nyitórendezvényen dr. Gémesi György polgármester és Kovács Balázs ügyvezető igazgató nyitóbeszéde után Szabó Emma Zsófia mutatja be a gödöllői
ifjúsági koncepció tervezetét. Ezt követően a gödöllői iskolák vezetői vázolják
az ifjúság jelenlegi helyzetét, majd a szakmai műhely vezetője, Ditzendy Károly Arisztid, a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ
igazgatója beszél a GIKSZER program és az ifjúsági jövőműhelyek kapcsolatáról. A szakmai műhelyekre az ifjúsággal foglalkozó szakembereket várnak a szervezők.
A TAMOP–5.2.5/B-10/1-2010-0030 azonosítószámú projekt utolsó félévében február végétől új csoporttal indul a Ki vagyok?! – játékos önismereti
szakkör és a Kortárssegítő tréning, valamint az Önkéntes tréning. A program
Pályaorientációs, Álláskeresési, Életvezetési egyéni tanácsadási lehetőséget is
biztosít minden fiatal érdeklődőnek, aki úgy érzi, nehéz a döntés jelenlegi
élethelyzetében. A foglalkozások nagy részének a Művészetek Háza ad otthont, azonban néhány foglalkozás a gödöllői iskolákban kerül megszervezésre.
A Vitakultúra klub és a Filmklub néhány alkalmára a Madách Imre Szakközépiskolában, a Vállalkozói ismeretek tréningre pedig a Szent István Egyetem kollégiumában kerül sor.
A programok pontos idejéről és a jelentkezés módjáról a www.gixer.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület

Tovább folytatódott a Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület által
pályázati forrásból elindult Lakótelepi események megvalósítása a városközponti lakótelepen című programsorozat. A február 13-án megrendezett teaház jó hangulatához a
PickArt zenekar járult hozzá. Az ízletes teák elfogyasztását megelőzően
dr. Jeney László és Pelyhe József
üdvözölte a vendégeket, akik egy rövid előadás keretében ismerkedhettek
meg a teázás rejtelmeivel.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szereted az állatokat?
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik” – mondta Mahatma Gandhi. Érdemes e mondást általánosságban, az egész
emberiségre vetítve vizsgálni,
de a mindennapokban, saját
környezetünkben az egyes embereket is ennek alapján megfigyelni. Bár az állatokhoz való
viszonyunk az elmúlt száz esztendőben nagyon sokat változott, még akad tennivalónk.
Ha valakitől megkérdezzük, szereti-e
az állatokat, biztosan azonnal felsorol
néhány kedvencet: kutyát, macskát,
tengerimalacot, papagájt stb., de sokszor előfordul, hogy ugyanezek az
emberek gond nélkül elpusztítják
télen az erdőből, mezőről a településekre beóvakodó vadakat. Példáért
sajnos nem kell messzire mennünk,
elég, ha a napokban Fejér megyében
befogott, sajnos azonban megmérgezett aranysakálra gondolunk. Pedig
az állatok mindenütt jelen vannak a
bennünket körülvevő világban, s
meghatározó szerepet játszottak az
emberi történelem évezredei folyamán. Az „Ötven állat, amely megváltoztatta a történelmet” című könyv
bemutatja azokat az állatokat, melyek
a legnagyobb hatással voltak az emberi civilizációra. Egyes állatok –
oroszlán, szkarabeusz, kobra, fehér-
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nyakú rétisas –vallási, politikai szimbólumokká váltak. Mások a tudomány számára jelentősek, mint például az állatkísérletekhez használt
patkányok, vagy említhetnénk a gyógyításban sokáig használt orvosi
piócákat is.
De azt hiszem, senkinek sem jut eszébe szeretettel emlegetni a heringet, a
tüskésbíborcsigát, a bíbortetűt, vagy
a selyemhernyót. Pedig, mindhárom
állat évszázadokon át jelentős szerepet játszott a gazdasági életben. A
selyemkészítés titkát például rendkívül szigorúan őrizték Kínában, a selyemhernyó gubóját tilos volt kivinni
az országból, aki megpróbálta, azt halállal büntették.
Ha végignézünk az állatok során,
nem igazán találunk olyat, amit az

ember ne hasznosított volna a maga
számára. A szarvasmarha táplálékként ma is meghatározó szerte a világon, épp úgy, mint például a házityúk. A lónak, a szamárnak, de még a
kutyának is sokan használták és használják az erejét. Ugyanakkor az állatokat sokszor és sokan használták
háborús célokra. Még megtippelni is
lehetetlen, hogy az évszázadok folyamán hány ló pusztult el az emberek
által vívott harcokban. De áldozatul
estek kutyák is, akiket például a II. világháború idején a Szovjetunióban
arra használtak, hogy bombákat erősítettek rájuk és beküldték őket az ellenséges tankok közé. Vagy említhetnénk a galambokat. A Dickin-medált
(a Viktória-kereszttel egyenrangú brit
kitüntetés) azok az állatok kapták,
melyek a háború idején különös bátorságról, odaadásról tettek tanúbizonyságot. Így például a II. világháborúban a G.I. Joe nevű galamb, mely
postagalamb szolgálataival több ezer
életet mentett meg.
Ha végignézzük a listát, elgondolkodhatunk, mi is lenne velünk az állatok nélkül?! Lehet, hogy nem tekintünk csodálatos lényként a földigilisztára, vagy a méhekre, pedig nagy
bajban lennénk, ha eltűnnének a föld
színéről. Szerencsére ma már egyre
többen ismerik fel: egy dolog, hogy a
magunk javára használjuk az állatokat, de fontos, hogy vigyázzunk
rájuk. Nélkülük az emberiségnek
sincs jövője.
(Eric Chaline: Ötven állat, amely
megváltoztatta a történelmet)
-hc-

Ünnep, barátokkal

Talamba 15
(Folytatás az 1. oldalról)

Felcsendültek a Talamba Ütőegyüttes
legelső, Okamale című albumának zenéi, de részleteket hangzottak el a Spirit
of Life és a nemrég megjelent, nagysikerű Francia szerelem című albumról
is. Liszt Ferenc mellett többek között
Ravel és John Williams muzsikája, valamint magyar népzenei feldolgozások
és a Balkán dallamai ragadták magukkal
a hallgatóságot.
Az évforduló a nosztalgiázásra is lehetőséget adott, ennek jegyében – a vendégekhez kötődő történeteken keresztül –
a közönség is bepillanthatott az ütőegyüttes mindennapjaiba, a turnék, a
próbák és a hangszerbeszerzés rejtelmeibe – természetesen sok-sok humorral
fűszerezve. Megtudhattuk többek között
miért került a szaxofonos Csányi István énekesként az egyik albumra, hogyan választották ki első „hangszereiket” a Talamba tagjai a főiskolai évek
után, és, hogy miért szeret együtt dolgozni velük Horgas Eszter.

Lehetetlen vállalkozás lenne megtippelni, melyik produkció aratta a legnagyobb sikert. Valamennyi műsorszámot vastapssal köszönt meg a közönség,
aminek tagjai közül nem egy alkalommal csak a felnőttek maradtak ülve,
a gyerekek táncra perdültek a vérpezs-

nepi hangulatba. A következő műsorra
május 17-én kerül sor, amikor is
crossover válogatást hallhatnak az
érdeklődők Furák Péter, Lázár
Gyula, és Nagy Zsolt közreműködésével, majd október 1-jén, a zene
világnapján Varnus Xavér orgona-

dítő dallamokra. Mint az a koncerten is
elhangzott, az idei esztendőben négy
koncertet rendeznek a Talamba Ütőegyüttes fennállásának 15. évfordulója alkalmából, így aki a mostani estről
lemaradt, még belekóstolhat az ün-

művésszel lépnek színpadra. A jubileumi koncertsorozatot december 13án az Orient Express című est zárja, s
egyúttal ezzel a műsorral kapcsolódik
az ütőegyüttes az idei kulturális-tematikus évhez.
jb

Balassi-est a kastélyban
Kilencedik alkalommal tisztelegtek
Balassi Bálint előtt, Valentin, azaz
Bálint-napon a gödöllőiek. Ez alkalommal a Királyi Kastélyban rendeztek zenés estet február 14-én.
A Barok Színházban elsőként a Men-

tés Másként Trió lépett színpadra,
akik a középkor kultúrájában gyökerező zenei hagyományunkat virtuóz,
de őszinte előadásmóddal keltették
életre. Ezt követően pedig a Gödöllő
Táncegyüttes műsorát láthatták a

megjelentek. Az est összeállítása egyaránt képet adott az első igazi,
európai, modern költőről, és az esendő, az életet habzsoló magánemberről. Zárásként pedig finom hazai borral ihatott áldomást a költő emlékére
a közönség.
hc

Meglepetések a könyvtárban
Óriási sikert arattak a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ február 14-ei kedvezményei. Ezen a napon a gyerekeket és a szerelmeseket egyaránt meglepetéssel várták.
Több, mint háromszáz könyvet osztottak ki a gyerekeknek a nemzetközi
könyvajándékozó
napon, amihez első alkalommal csatlakozott a
könyvtár. Valamennyi
gyermeket meglepetés
várt, aki ekkor látogatott
el az intézménybe. Az ifjú olvasók nagy örömmel fogadták a kezdeményezést, amit hazánkban a Magyar Gyermekirodalmi Társaság karolt

fel. Sikerült örömet szerezniük azoknak a pároknak is, akik Bálint-napon
iratkoztak be, ők a „szerelmes olvasójegy” akció keretében ötven százalékos kedvezményt kaptak, s mellé
egy apró ajándékot. Érdekes, hogy ez
utóbbi akciót nemcsak a kamaszok és
a huszonévesek használták ki.
kj
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Megérkezett a kastélyba Zichy Mihály felújított alkotása

Gödöllő anno plusz

Újabb festmény Erzsébet királynéról

„Sok tolvajság”

Február 10-én megérkezett a
Grassalkovich-kastélyba Zichy
Mihály Erzsébet királyné Deák
Ferenc ravatalánál című festménye, amit február 21-től, 70
év után, ismét láthat a nagyközönség. A kép restaurálása
2012-ben kezdődött meg a királyi kastély kezdeményezésére, az NKA Múzeumi Szakmai
Kollégiumtól nyert pályázat támogatásával.

A gyorsan meggazdagodott
Grassalkovich I. Antalt nem
igazán kedvelték kortársai. A
nagy múltra visszatekintő történelmi családok tagjai nem
értették hogyan is kerülhet közéjük, pontosabban emelkedik
ki közülük a teljesen vagyontalan és kétes származású Grassalkovich. A kétes származás
arra vonatkozott, hogy bár a
mai Szlovákiában született, a
család maga eredetileg horvát
eredetű…

Deák Ferenc, a „haza bölcse” 1876 januárjában halt meg. Holttestét a Magyar Tudományos Akadémia földszinti előcsarnokában ravatalozták fel.
Temetése előtt három nappal megjelent Erzsébet királyné a ravatalnál,
ahol egy koszorút helyezett el, és térdre ereszkedve imádkozott. Két olyan
ember találkozott itt, aki a Habsburgok
és a magyarok történelmi kiegyezésében jelentős szerepet játszott. Az esemény hírét rögtön felkapta a sajtó,

másnap arról cikkeztek az újságok,
hogy ezt a patetikus jelenetet költői és
festői módon szükséges volna megörökíteni. Trefort Ágoston vallás- és
közoktatásügyi miniszter Zichy Mihály (1827-1906) festőművészt bízta
meg, hogy egy reprezentatív festménnyel állítson emlékművet az eseménynek.
Az ekkor Párizsban élő Zichy nem
volt jelen Deák temetésén, de hogy hiteles képet tudjon készíteni, Budapestre utazott. Találkozott a királynéval,
akiről vázlatot készített és megtekintette az általa az eseményen viselt
gyászruhát, a temetkezési társaság pedig újra felépítette a ravatalt az eredeti
helyszínen. A művész azt a pillanatot
ragadta meg a festményen, amint a királyné elhelyezi koszorúját a ravatalon. Egy év múlva elkészült a mű, Zi-

chy hazaküldte Párizsból, de mégsem
mutatták be a nagyközönségnek. A
művész ugyanis ráfestette a képre azt a
cipruságat, amit állítólag Kossuth Lajos küldött Deák sírjára, és ez elfogadhatatlan volt a királyi udvar számára.
Zichynek át kellett festenie a képet.
Ennek következtében csak 1877
nyarán helyezték el az Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című olajfestményt a Nemzeti Múzeum 6. képtári termében, az, úgynevezett Habsburg-teremben, a kiegyezés folytonosságának jelképeként. A képet egy ideig
a Magyar Tudományos Akadémián állították ki, majd eltűnt a nyilvánosság
elől. A II. világháborúban a festmény
súlyosan megsérült, több mint 100
szakadás keletkezett rajta. A festmény
most visszanyerte eredeti szépségét.
(ny.f.)

ni. Azt örökítettem meg, amivel a
mindennapok során találkoztam, így
táj- és életképek, illetve vallási témájúak egyaránt vannak közöttük. Csaknem húszezerből választottam ki azt a
negyvenet, amit majd láthatnak az érdeklődők.
– Úgy tudom, nemcsak kiállítás
készül az indiai és nepáli utazás élményeiből, hanem egy könyv is.
– A kiállításra elkészül egy képeskönyv, és most dolgozom egy olyan
összeállításon, ami a fotókhoz tartozó
történeteket is tartalmazza. Ez nagy
munka, de bízom benne, hogy sokaknak szerzek vele örömet, és segít
megértetni velük ezt a csodálatos keleti világot!
– Most itthon van a testvérénél.
Ő mit szól ehhez a különleges életformához?

Pataki Pálma mindenhol otthon van

Nyitott szívvel a világban
India és Nepál különleges, titokzatos világába, az ott élő emberek mindennapjaiba pillanthatnak be azok, akik megtekintik a
városháza első emeleti folyosógalériáján Pataki Pálma február
21-én, 17 órakor megnyíló fotókiállítását. A folyton úton lévő,
különleges életet élő hölgy
most Gödöllőn, családjával tölti
napjait, s képein keresztül városunk lakóival is megosztja élményeit, tapasztalatait.
– Már gyerekkoromban foglalkoztattak az élet nagy kérdései, legfőképp
az, hogy mi az élet értelme, miért ez a
sok szenvedés és nyomorúság a Földön, s mi a sikeres és boldog élet titka
– mesélte. – Mivel nem találtam a helyemet a szülőhazámban, így azt remélve, hogy kérdéseimre választ találok, 18 évesen elindultam a nagyvilágba. Számos országban éltem hoszszabb ideig. Felnőtt éveimnek a legnagyobb részét Ausztráliában töltöttem, ahol életem gyökeres változásnak indult. Sok éves kudarc után rádöbbentem, hogy a tartós boldogságot tárgyak felhalmozásával és különböző kapcsolatok magamhoz láncolásával nem találhatom meg. Ekkor rátértem a spirituális útra. Hosszú éveken át kerestem és kutattam, miképpen tudnám szolgálni a társadalmat.
2007-ben aztán felszámoltam mindent magam mögött, és a belső hangra hallgatva elindultam.
– Azért az otthona megmaradt?
– Otthon? A lakásra gondol? Nem,
azt is eladtam. Nem volt többet szükségem rá. Azóta járom a világot,
igyekszem megismerni az embereket,
ahol épp vagyok, ott vállalok munkát,
keresek szállást.
– Miért épp Indiát és Nepált választotta úti céljának?
– Ez egy spirituális utazásnak indult. Először India déli részét jártam

be, majd az északit. De nemcsak a turisták körében népszerű helyeket látogattam meg, hanem a Himalája legmagasabban lévő falvait is. Így jutottam el például a világ legmagasabban
fekvő tavához.
– Eközben miből és hogyan élt?
– Az elmúlt 20 évben több különböző munkám volt, de az is előfordult, hogy angol nyelvet tanítottam a
rászorulóknak. Ez számomra jó lehetőség volt egy olyan országban, ahol
nagyon olcsó az élet a nyugati ember
számára. Szállást is mindig sikerült
szereznem az utazások során. Volt,
hogy fillérekből luxusban éltem, de
az is nem egyszer előfordult, hogy
olyan kalyibában tudtunk csak megszállni, ami nem volt nagyobb, mint
nálunk egy disznóól. De megtanultam
elfogadni ezeket a helyzeteket, éppúgy, mint például a tőlünk jelentősen
eltérő higiéniás szokásokat. Ez utóbbi
nem mindig volt könnyű, de a Himalája kis hegyi falvaiban nem lehetett
válogatni. Mindeközben a vízum intézése miatt át kellett mennem Nepálba. Ezt eredetileg egy-két napra terveztem, de végül három hónap lett belő-

Az irigység ezek szerint akkor sem
volt ismeretlen, az viszont tény, hogy
diák korában maga Grassalkovich is
olyan szegény volt, hogy szerzetesektől kapott naponta egy tál ételt. Erről
később, amikor már Magyarország
talán leggazdagabb és legnagyobb tekintélyű ura volt sem feledkezett
meg.
A gödöllői kastély pompás avató
ünnepségén, amelyik vetélkedett Mária Terézia 1751-es fogadtatásával, jelen volt egy Henkai vezetéknevű piarista diák, akit anyagilag is támogatott a ház ura.
Amikor az avató ünnepségen a
vendégek asztalhoz ültek, Grassalkovich megkérte rögtönözzön egy alkalmi verset, mert azt fel szeretné vésetni a kastély homlokzatára.
A derék ifjú tudta, hogy hálával tartozik urának, de nem állt be a hízelkedők sorába, még ha veszélyes is
volt, számára fontosabb volt az igazság. Bár a finom pecsenyékre némi

le, mert annyira beleszerettem ebbe az
országba. Így az utazásom végül csaknem egy esztendeig tartott, s ennek
köszönhetően mélyreható betekintést
kaptam az emberek életébe. Megragadott az egyszerűségük, hogy minden gond ellenére elégedettek és boldogok. Szeretettel elfogadják azt,
amit a sors szánt nekik.
– Hogyan fogadták Önt az emberek? Gondolom, ott sem mindennapos dolog, hogy egy európai nő
egyedül „csavarog” az országban.
– Tényleg nem jellemző, de ettől ez
még nem probléma. Az ott élők nagy
szeretettel, végtelen hálával és nyitott
szívvel fogadják az idegeneket. Nincs
bennük sem rosszindulat, sem félelem. Amikor megérkeztem egy faluba, behívtak a házukba, megvendégeltek, játszhattam a kisgyerekekkel,
és örömmel engedték magukat fotózni. Ez nálunk elképzelhetetlen!
– Nyitott szívvel élni ez a február
21-én megnyíló kiállítás címe is.
Hogyan és kiknek készültek ezek a
képek?
– Tulajdonképpen saját magamnak
készítettem őket, mert imádok fotóz-

bort is ivott, az alábbi verset merészelte átadni Grassalkovichnak:
„Kőhalmaz, sok tolvajság gyűjtötte
rakásra / Összerogy és majd más bírja
rabolt javait.”
Az adomát megörökítő írás Polner
Zoltán tollából, száztíz esztendővel
ezelőtt, 1904-ben jelent meg a Gödöllő és Vidéke lapban, így folytatódott:
„A gróf mindenképpen meg akarta
büntetni a diákot a gonoszkodó versért. Erre érdekes megoldást eszelt ki.
A legmagasabb rangú vendégek közé,
a középre, a fő helyre ültette a fiatalembert. Ugyanakkor a szolgáknak
megparancsolta, hogy se ételt, se italt
ne adjanak neki….
Nem sokáig késett a rigmusba szedett válassz:
„Koplalnak középütt, jól laknak
elül és az utolján, / Ostoba közmondás, hogy a boldogság közepütt van”
Sz.M.

– Nagyon sok évbe telt, amíg elfogadták, hogy ezt az életformát választottam. Elfogadták, mint ahogyan én
is elfogadtam. Nekem ez az élet rendeltetett. Számomra más jelent az
„otthon” is. Én mindenhol otthon vagyok, bárhová megyek. Az, hogy kóborolok a világban, nem az jelenti,
hogy hontalan vagy gyökértelen lennék. Nekem az egész világ az otthonom. Azt hiszem, leginkább a japán
gondolkodó, Dogen szavaival tudnám
ezt elmondani: „Ne kérdezd, hogy hova tartok, mivel ebben a határtalan világban utazok, amelyben minden
megtett lépésem az otthonom.” Ez a
mondat nagyon jellemző rám. Amikor pedig meghallom, hogy hív a belső hang, indulok tovább.
K.J.

„Ne kérdezd, hogy hova tartok,
mivel ebben a határtalan világban utazom,
amelyben minden megtett lépésem
az otthonom.” (Dogen)

Nyitott szívvel élni
(Fotók Nepálból és Indiából)

Szeretettel meghívjuk Önt,
családját és barátait

PATAKI PÁLMA
2014. február 21-én (pénteken)
17 órakor megnyíló fotókiállításának megnyitójára.
Helyszín: A gödöllői Városháza első emeleti folyosógalériája.
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Tudatos kutyafajta választás
Amikor kutyát vásárolunk, választunk,
vajon alaposan végiggondoljuk a fajta igényeit? Milyen betegségekre hajlamos, hogyan kell táplálnunk, hányszor kell állatorvoshoz vinnünk, hogy egészséges felnőtté növekedjen és sokáig velünk éljen?
Vannak betegségek melyek elkerülhetetlenek (baleset), vannak olyanok, melyek
gondos táplálással és odafigyeléssel megelőzhetőek (elhízás), és vannak olyanok
is, melyek manifesztálódása jelentősen kitolható, illetve csökkenthető a szakszerű

tek ellenőrzését feltétlenül kérjük a kötelező védőoltás beadatásakor (ún. geriátriai
vizsgálat alkalmával egészséges(nek látszó) kutyánkról teljes képet kapunk, és
még időben megelőzhetővé válnak a komolyabb problémák). Fontos a fajtadiszpozíció, hiszen nagytestű kutyák, például
német juhászkutya, német dog, retrieverek
veszélyeztetettebbek a többinél. A közepes testű ebek, mint például a border collie, bulldog, cocker spániel 40%-a van
kitéve ízületi problémának, és a kistestű

hoz vinnünk, hogy egészséges felnőtt állattá növekedjen és sokáig velünk éljen.
Gondoljuk végig, hogyan tudjuk megelőzni a problémákat. A terápiás táplálás
terén megszerzett tudás és tapasztalat birtokában egy innovatív technológiát alkalmazva lehetővé válik az egészséges
ízületek védelme. Egy fiatal tudományág,
a nutrigenomika adja az alapot az „ízületvédő” tápláláshoz. A nutrigenomika a táplálkozás és a gének közötti kapcsolatot
vizsgálja. Azaz a bevitt táplálék, tápanyag
hogyan befolyásolja a szervezetben molekuláris szinten zajló szabályozási folya-

Európai versenyben a gödöllői vackor

Szavazzunk!
Február 1-jén vette kezdetét a közönségszavazás és ezzel elindult a negyedik alkalommal megrendezett Európai Év Fája verseny. Idén tíz fára – köztük a Szent István Egyetem gödöllői Botanikus kertjében található vadkörtefára, a Mesebeli vén vackorra – és történeteikre lehet szavazni a www.treeoftheyear.org oldalon február 28-ig. Városunk fája lapzártánk idején a második
helyen áll 30.293 szavazattal; az első Bulgária 40.716 vokssal.
Kapcsoljunk rá, még van idő fordítani!
E különleges versenybe elsősorban történetük és kevésbé koruk, méretük vagy
szépségük miatt kerülnek a versenyző fák. A február 28-ig tartó versengés
eredményét március 19-én hirdetik ki a szervezők a brüsszeli Európai Parlamentben. Az Európai Év Fája versenyt az Ökotárs Alapítvány cseh testvér-

takarmányozással. Ez utóbbi kategóriába
egyértelműen beletartoznak az ízületi
megbetegedések. Kutatások szerint a tulajdonosok negyven százaléka észlel valamilyen mozgásszervi problémát kutyáján.
Ez azt jelenti, hogy Európában több mint
20 millió kutyát érintenek ízületi problémák korra, fajra, nemre való tekintet nélkül. Közülük csak minden ötödik állaton
diagnosztizálják a betegséget, pedig a kutyák idült fájdalmának egyik leggyakoribb
okozója az ízületgyulladás.
Ízületi megbetegedések
Természetesen azért itt is megfigyelhetők
hajlamosító tényezők, mint az életkor, bizonyos fajtadiszpozíció és a túlsúly. A kor
előrehaladtával a kialakulási esély fokozódik, ha kutyánk 8 év felett jár, az ízüle-

kutyák (például yorkshire terrier, törpe
schnauzer, shih-tzu) egy harmadában is
előfordulhat ez a probléma. (Sőt, 12 év
feletti macskáknál is érdemes figyelni rá!).
A túlsúly csak tovább ront a helyzeten, hiszen fokozottabb terhet ró az ízületre. A
fokozottabb teher alatt, az egyébként is
fájdalmas ízülettel kedvencünk még nehezebben és kevésbé mozog. Ezért a javulás
érdekében csökkentsük testtömegét. A túlsúly az arthrózison kívül egyéb egészségügyi problémákat is von maga után (például cukorbetegség).
A megelőzés alapjai
Amikor kutyát vásárolunk vagy választunk, gondoljuk végig ezen fajta igényeit,
milyen betegségekre hajlamos, hogyan
kell táplálnunk, hányszor kell állatorvos-

Arat a halál a világ legrosszabb állatkertjében
Sorra érkeznek a jelentések azokról az
állathalálokról, visszaélésekről és törvénytelenségekről, amelyek Indonézia
legnagyobb állatkertjében, Surabayában
történnek.
A világ legrosszabb állatkertjének tartott
intézmény szóvivője, Agus Supangat a
Discovery News cikke szerint elismerte,
hogy 2013 júliusa óta legkevesebb 105
állat pusztult el. Nemcsak a halálesetek
magas száma ad okot aggodalomra, de a
pusztulásuk módja is.

Tavaly nyár óta már több mint
száz állat múlt ki
az indonéziai Surabayában,
legutóbb egy bengáli tigris.
Januárban egy 18 hónapos oroszlánt találtak megfojtva a ketrecében. Abba a
kábelbe gabalyodott bele, amivel a
ketrecajtót nyitották és zárták. Két hete

matokat. Vizsgálja továbbá, hogyan lehet
ezeket a folyamatokat megszakítani korai
szakaszban, a táplálkozás segítségével. Jelen esetben hogyan lehet a bevitt tápanyagokkal az ízületgyulladás kialakulását megelőzni.
Az ízületvédő táplálás
A gyulladásért, fájdalomért felelős folyamatok a szervezetben egy bizonyos omega-6-os zsírsavon, az arahidonsavon keresztül mennek végbe. Ha ezt a zsírsavat
omega-3-as zsírsavra cseréljük, a fájdalom és a gyulladás foka csökken. Mi kell
ahhoz, hogy a csere létrejöjjön? Rengeteg
omega-3-as zsírsav bevitele. A rengeteg
azt jelenti, hogy a táplálékban levő omega-6 és omega-3 zsírsavak mennyisége
közel egyenlő.
haziallat.hu

tek rendesen, ezért az átterjedt a szájára
is. A szóvivő szerint tüdőgyulladás volt
a halál oka.
A helyzet annyira kétségbeejtő a
surabayai állatkertben, hogy az Állatkertek és Akváriumok Világszervezete
(WAZA) az elmúlt hónapokban két levelet is írt emiatt Indonézia elnökének,
Susilo Bambang Yudhoyonónak. Ez
azért is szokatlan lépés, mert a WAZA-t
magát is gyakran bírálják azért, hogy
nem lép fel megfelelően az állatkínzások ellen, például a japán delfinmészárlás ügyében sem emelte fel a hangját.

szervezete, a Nadace Partnerství, az Európai Földtulajdonosok Szövetsége és a
Tetra Pak szervezi.
A versenyben idén tíz fa vesz részt Bulgáriából, Csehországból, Franciaországból, Írországból, Lengyelországból, Magyarországról, Olaszországból,
Skóciából, Szlovákiából és Walesből.

A döntőbe jutott fák mind különlegesek: számos helyi és történelmi esemény
szemtanújaként a körülöttük élő közösségek részévé váltak, bárcsak ők maguk
is mesélni tudnának (állítólag a gödöllői vadkörtefa alatt fogalmazta meg Kossuth Lajos a Függetlenségi Nyilatkozatot).
A nemzetközi verseny célja, hogy Európa érdekes fáit bemutatva felhívja a
figyelmet azok védelmére, természeti és történelmi jelentőségére.
Az európai verseny az országos vetélkedőket követi, a kezdeményezés
ráirányítja a közfigyelmet a fák fontosságára és a biológiai sokféleség csökkenésére.
Forrás: Ökotárs Alapítvány

Egy elpusztult komodói sárkány

egy hároméves komodói sárkány döglött meg, halálának okát még nem tudják.
Egy hete egy fehér bengáli tigris múlt ki
alultápláltság miatt. Az állatkert igazgatója szerint az állatnak megsérült a
nyelve, és idős kora miatt kiesett néhány
foga, így az étel gyakran kiesett a szájából. Sajtóértesülések szerint azonban a
tigris fertőzést kapott, amit nem kezel-

Egy állatkerti alkalmazott a BBC-nek
elmondta, hogy ha a személyzet és a vezetés nagy részét lecserélnék, és az
irányításhoz szakmabeliek segítségét is
igénybe vennék, akkor lehetséges a javulás. Ehhez azonban politikai döntés
kell Surabaya polgármesterétől. „Ha ő
többet akar költeni az állatkertre, akkor
újjáépítheti" – vélte Tony Sumampau,
aki azonban kételkedett ebben.
origo.hu

Családszerető, jól nevelt, ivartalanított, 4 éves, tarka cica haláleset miatt gazdit keres.
Tel.: 20/340-4861.
KEDVES KUTYABARÁTOK!

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

Negro: Tacsikeverék kanocska. Jól szocializált kedves
kutyus. Igazi családban szeretné leélni hátralévő életét.

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.

Chanel és Zseton: 2 játékos, jófej
németjuhász keverék kutya
(szuka és kan). Szeretnénk nekik
szerető gazdit találni!

Zsömle: Ivartalanított tacsi keverék

kan. Nagy mozgásigényű és neve- Csipesz: Kiképzett szerethető
lésre szorul. De reméljük, érte is kutyus. Sajnos, nagyon régóta
betoppannak majd az álomgazdik! várja a gazdit!

Elkóborolt „Csoki” nevű
fekete, fiú tacskó-keverék
kiskutyánk a blahai részen, nyakában krém színű bolhanyakörvvel.
A megtalálónak jutalom! Kérem hívjon:
Tel.: 06-28-414-782, 30-232-1060.
Cím, tulajdonos: Gödöllő, Bocskai u. 33.
5 éves Roti-németjuhász keverék kan, szelíd, jóindulatú kutyus.
Oltási könyve van, elszállítása megoldott!
Szerető gazdit keresünk! Kiss Gyuláné,
06-20-996-7608, 28-488-178 (este).

Hétvégén is nyitva
tartó állatorvosi
rendelő:
Február 22-én és 23-án
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Vaskó Márta
állatorvos
Tel.: 20/991-3057
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Vívás – Vk versenyek

Sportdíjátadó Ünnepség – 2013 legjobbjait díjazták

Gémesi Csanád, Csengeri Petra sportolóként, míg Karlik Pál, Navarrete Bancsics bronz
(folytatás az 1. oldalról)
Csengeri Petra

A 2013. évi eredmények szerint a Gödöllői Szövetség a Sportért és a városi
Sportkuratórium döntései alapján a beérkezett szavazatok elbírálását követően
ítélték oda a legjobbaknak a díjakat a
kuratórium tagjai. A díjátadó ünnepségen először az Év sportolója egyéni felnőtt kategóriában adták át a díjakat.
Ebben a kategóriában az előző évi eredményei alapján az első helyen Gémesi
Csanád, a GEAC kardvívója végzett,
aki a díjátadó időpontjában éppen Padovában vett részt világkupa viadalon, így
nem tudta átvenni a kitüntetését. Az Év
sportolója csapatjátékos felnőtt kategóriában Csengeri Petra, a TEVA-GRC
röplabdázója lett, míg az Év edzője
egyéni kategóriában Karlik Pál atlétaedző és Navarrete József vívóedző vehette át a legjobbnak járó díjat. A csapatsportág kategóriában az Év Edzője elismerésben Szabados István röplabda
edző részesült.
A Gödöllő Sportjáért díjban ezúttal a
sokak által csak Patyi bácsiként ismert
Szabó István kézilabda edző részesült,
míg hosszú, sikeres munkájáért Gerőfi
László, a Pelikán Horgászegyesület vezetője és Megyeri Péter vehetett át Polgármesteri ezüstérmet. Külön elismerésben részesült még Czeba Mihály,
aki a Gödöllői Szövetség a Sportért elnökétől, Pecze Dánieltől vehetett át dí-

jat. Díjakat kaptak még egyéni és csapat
utánpótlás kategóriában, a 16 év alattiak
országos bajnokságban dobogós helyen
végzett egyéni sportolók és csapatok,
valamint a Jövő Reménységei kategóriában is átvehették a klubjuk által javasolt fiatal sportolók díjaikat.A díjazottaknak Gémesi György polgármester,
Tóth Tibor és Pecze Dániel alpolgármesterek, Pelyhe József sporttanácsnok
és Tokai Norbert, a városi sport kuratórium elnöke adták át a díjakat. A
GEAC Aranykoszorús jelvényét kapták: Barkóczi Ádám labdarúgó, Berta
Kinga kosárlabdázó, Kovács Zoltán
atlétika, Könczöl Gábor kosárlabdázó,
Mészáros Áron vívó, Monostori Péter
asztaliteniszező.
Az Év Sportolója felnőtt egyéni kategóriában 2. helyezett lett Kaptur Éva
atléta sprinter, míg a harmadik helyen
ebben a kategóriában Bontovics Babett, a Gödöllői Taekwon-do SE versenyzője végzett. Az Év Sportolója
utánpótlás egyéni kategóriában első díjas Príma Balázs gerelyhajító atléta.
Ugyan ebben a kategóriában Bancsics
Máté kardvívó lett a második, míg a
harmadik legjobbnak Seregi Dominikát, a VUELTA SE ritmikus sportgimnasztikázóját választották a kuratórium
tagjai. Az Év Sportolója utánpótlás csapatjátékos kategóriában első díjas Maurer Katalin, a TEVA-GRC röplabdázója. Elismerésben részesültek még: Szekeres Eszter KTC - Vuelta Sport Egyesület, Miskolczi Csanád Gödöllői SK Íjász szakosztály, Füleki Erik és Szalai
Mátyás Gödöllői Ördögök Sport Egyesület, Daru Zsolt Gödöllői SK - Asztalitenisz szakosztály, Horváth Fruzsina
Gödöllői Taekwon-do SE.
A 16 év alatti, országos bajnokságot
nyert díjazott sportolók: Gödöllői Taekwon-do SE versenyzői: Bali Szonja,
Faragó Levente, Faragó Zétény, Hor-

Röplabda – Magyar Kupa, döntő

Ismét ezüst, immáron harmadszor
Február 15-én rendezték meg
Békéscsabán a női és férfi MK
döntőket, amelyen a hölgyeknél
a TEVA-Gödöllői RC is érdekelt
volt, az ellenfél a Vasas volt. A
mieink harmadszor jutottak el a
fináléig, de ezúttal is elbukták,
így most is a 2. helyen végzett a
csapat.
Az új edző, a 27 éves Horváth András
igazán mély vízben érezhette magát,
ugyanis még egy rutinos edzőnek sem
könnyű úgy felkészíteni egy csapatot
egy hét alatt, hogy debütálásként egy
kupadöntőn kell bizonyítania. Az eddig
„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.

a magyar utánpótlásban dolgozó fiatal
tréner részsikerként könyvelheti el,
hogy ezúttal sikerült három szettben
megszorongatni a fővárosi riválist, de ez
csak arra volt elegendő, hogy izgalmassá tegye a Gödöllő a döntőt. A Vasas
ugyanis magabiztosan hódította el ismét
a Magyar Kupát, ezzel megvédve címét,
hiszen a tavalyi fináléban is a TEVAGRC-t múlták felül a piros-kékek.
A döntő első két szettjében gödöllői
szempontból csapongó volt a játék, a
nyitás fogadások nem nagyon sikerültek
és ugyan voltak fellángolások, a Vasas
elhúzott 2:0-ra. A harmadik szettben az
életben maradásért küzdöttek a mieink,

váth Tamás, Kertész Viola, Kő-műves
János, Osterling Ádám, Pap Éva,
Som Róbert, Tóbiás Boglárka; GEAC
– atlétika szakosztály versenyzői: Bogdán András, Esztergály Koppány,
Fekete Ábel, Frei Dalma, Györe Fanni, Kapitány Márton, Kerekes Marcell, Kondrák Réka, Kovács Emma,
Kriszt Annamária, Kriszt Katalin,
Oké Olufemi, Renner Luca, Simonváros Csanád, Skribek Mátyás, Szamosi András; GEAC – vívó szak-osztály versenyzői: Hanzl Lilla, Maul
Zsófia; Jumpers Tánc- és Sport Közhasznú Egyesület versenyzői: Monori
Dominik, Virágh Gyöngyvér.
Az országos bajnokságot nyert és díjazott csapatok: Gödöllői SK férfi asztalitenisz csapata: Daru Zsolt, Monostori
Péter, Holhos Tamás, ifj. Baráth Kornél, id. Baráth Kornél, Takács Márton, Knapp Károly; Grassalkovich SE
- ifjúsági leány hármas csapata: Papp
Csenge, Papp Kinga, Alton Sophie, serdülő II. leány csapata: Szabó Csilla,
Darabont Zsanett, Kőhler Kitti, - serdülő II. vegyes páros csapata: Bálványos Noémi, Szlavkovszki Zsolt; Gödöllői Kézilabda Sport Club - junior
csapata: Trézsi Norbert, Bátori Bence,
Gombás Máté, Gombás Bence, Szabó
Gergely, Schmidt Hans, Eőry András, Szilágyi Dániel, Tácej Zoltán, Réti Tamás Csaba, Sztankovics Gábor,
Laczkó Szilárd, Harányi Tamás, Kovács Csaba, Dohanics Pál János,
Koncz Tamás, Kiss Tamás, Erdős
Barnabás, Kármán Péter, Pacs Róbert István; GEAC atlétika - serdülő
leány magasugró csapata: Kovács Emma, Renner Luca, Kriszt Katalin,
Szikszai Rebeka, Szemjanyinov Paula, - serdülő leány csapat 100 m gát: Kovács Emma, Renner Luca, Kriszt Katalin, Szemjanyinov Paula, Csernyánszki Flóra, - serdülő leány csapat

gerelyhajítás: Kovács Emma, Renner
Luca, Kriszt Annamária, Györe Fanni, - serdülő fiú csapat gerelyhajítás:
Kerekes Marcell, Oké Olufemi, Esztergály Koppány, Grnács Krisztián, serdülő fiú csapat mezei futás: Skribek
Mátyás, Fekete Ábel, Bencsik Gergő,
Pápai Benedek, - serdülő fiú csapat
4x800 m váltó: Skribek Mátyás, Fekete Ábel, Bencsik Gergő, Pápai Benedek; GEAC vívás - fiú kard III. korcsoport: Vass Domonkos, Papp Máté,
Révész Márton; - leány tőr csapat:
Hanzl Lilla, Erdős Hanna, Réfi Dóra;
- Leány kard IV. korcsoport: Albert
Janka, Balogh Réka, Zöld Pálma.
A Jövő Reménységei díjakat azok a 14
év alatti tehetséges fiatalok kapták, akik
eddigi pályafutásuk során felhívták magukra a figyelmet, és akiktől a jövőben
még jobb eredményeket várhatunk. Bali
Zsófia Gödöllői Taekwon-do Sport
Egyesület, Bárdi Milán Gödöllői Sport
Klub – labdarúgó szakosztály, Bárdos
Triszten Saino- Karate- Do Közhasznú
Sport Egyesület, Földvári Abigél KTC
– Vuelta Sport Egyesület, Györfi Tibor
Gödöllői Sport Klub – asztalitenisz
szakosztály, Kókai Patrik GEAC – atlétika szakosztály, Lantos Lili Kosársuli Sport Egyesület, Lauber Kolos Gödöllői Sakk Barátok Egyesülete, Missurai Pálma GEAC – vívó szakosztály,
Pásztor György Zádor Gödöllői Bocskai Sport Egyesület, Tóth-Bagi Réka
TEVA Gödöllői Röplabda Club.

aminek meg is lett az eredménye, szépített a gödöllői hatos. A negyedik játékban aztán ismét előjöttek azok a hibák, amik végül a sima vereséghez és a
kupadöntő elveszítéséhez vezettek
(3:1). Összességében a jobb csapat
nyerte az idei döntőt, míg a TEVA-GRC
2011 és 2013 után 2014-ben is a 2. helyen végzett az MK-sorozatban. A bronzmérkőzésen a rendező Békéscsaba 3:2-re
verte az Aluprof-TF együttesét.
Női Magyar Kupa döntő, Békéscsaba
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC 3:1
(22, 22, -23, 13)
-li-

Asztalitenisz – KIDS Kupa

Aratott a Bike-Zone
Február 9-én került sor a Kőbányai Torna Club által szervezett
BringaPark Kupa második versenyére. A helyszín ezúttal is a Budapest X. kerületi Sportliget volt.
A színvonalas futamon a Bike-Zone felnőtt versenyzői éppolyan lelkesedéssel
tekertek, mint a hihetetlen energiával
rendelkező gyermek versenyzők és
összességében 3 első, 2 második és egy
3. helyet hoztak el a gödöllői kerekesek.

Eredmények: Rónay Kristóf U5 fiú (5
év alatti fiúk) kategóriában: 1. hely; Kiss
Máté Zalán U5 fiú (5 év alatti fiúk): 2.
hely; Kiss Emma Lotti U9 lány (9 év
alatti lányok): 1. hely; Rónay Bálint U9
fiú (9 év alatti fiúk): 1. hely; Máhr Péter
U17 férfi (17 év alatti férfiak): 2. hely.;
Molnár Zoltán Hobby férfi: 9. hely;
Kiss András Master1 férfi (30-40 éves
korig): 3. hely; Kiss Gábor Master1 férfi
(30-40 éves korig): 4. hely.
-il-

Navarrete József tanítványa, Bancsics
Máté pályafutása során másodszor
nyert érmet junior Vk-n, ezúttal is bronzot. Ráadásul rendkívül nehéz ágon, három oroszt - közte a korosztály egyik
legjobbjának számító Trusakovot - győzött le, miközben a nyolcaddöntőben
honfitársánál, Singer Martinnál is jobbnak bizonyult. A négy között azonban a
legnagyobb név, a junior vb-ezüst- és
bronzérmes amerikai Dershwitz egyelőre túl nagy falatnak bizonyult. Így
bronzzal zárt Bancsics Máté, ami egyértelműen jelzi, hogy 18 évesen is reális
győzelmi esélye van a 20 évesek táborában.
Padovában rendezték az egyéni kard Világkupa újabb állomását, ahol ezúttal
Gémesi Csanád nem járt túl nagy sikerrel. A 191 fős mezőnyben a 64 között olasz ellenfelétől kapott ki 15:10-re
és búcsúzott ideje korán a versenyen. Az
olaszországi fordulót Szilágyi Áron
nyerte. Csapatban ezúttal a 8. helyen
végzett a Gémesi Csanád, Szilágyi
Áron, Decsi Tamás, Iliász Nikolász al-tlkotta magyar kard válogatott.

-tl-

A Jövő Reménységei

Az elmúlt hétvégén rendezte meg a Török Ignác Gimnázium tornatermében az
országos asztalitenisz KIDS Kupát a
Szent Imre iskola. A rendezvényt Gémesi György polgármester, Szlatényi
György, a Katolikus Iskolák Diáksport
Szövetségének főtitkára, Varga András
a gödöllői iskola igazgatója és Balázs
András atya lelki indító gondolataival
nyitották meg. Az I-VI. korcsoportos diákoknak meghirdetett országos versenyre 76-an neveztek a különböző korcsoportokban, 17 intézményből.

Fotó: hunvolley.hu

Kerékpársport – BringaPark kupa, 2. forduló

Az elmúlt hétvégén junior és felnőtt Világkupán szerepeltek a
gödöllői vívók. Bancsics Máté a
budapesti Heraklész junior Vk-n
bronzéremig jutott, míg a padovai felnőtt egyéni világkupán Gémesi Csanád ezúttal a 64 között
búcsúzott.

Fotó: hunfencing.hu

József és Szabados István edzőként a legjobbak

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
A Grassalkovich SE akrobatikus
torna szakosztálya felvételt hirdet
csoportjaiba. Előkészítő csoportunkba várjuk azokat a 6-10 éves
örökmozgó lányokat és fiúkat, akik
ügyes trükkjeikkel gyakran a kétségbeesésbe kergetik szüleiket.
Nálunk jó kezekben lesznek ezek a
lurkók. Irányt mutatunk, koordináljuk
a mozgásukat, lelküket. Erőssé és lazává tesszük őket. Ovis csoportunkba
várjuk a 3-6 éves mozgékony gyerekeket. Sok mozgással az ügyesség fejlesztése a célunk. Összerendezzük,
sokoldalú képzéssel élményt adunk az
ovisoknak. Érdeklődni Kőhler Ákosnál: a Damjanich János Általános Iskola tornatermében hétfő, szerda, péntek 16-17 óra között vagy a 06/20-95110-72-es telefonszámon lehet!

Atlétika – Összetett fedettpályás bajnokság

Kovács Emma aranyérmes
Kovács Emma – Benkő Ákos neveltje, Zsivóczki Attila jelenlegi
tanítványa – elsőéves ifiként
nagy fölénnyel nyerte az elmúlt
hétvégén megrendezett fedettpályás összetett (ötpróba) bajnokságot.
Harmadik helyen szintén GEAC-os,
Ajkler Eszter végzett. Renner Luca
három versenyszám után kisebb sérülés
miatt a 2. helyről adta fel a versenyt. A

junior fiúk hétpróba versenyében a szintén elsőéves Kriszt Botond egy rosszul
sikerült távolugrás után vesztette el az
érmes helyezést és lett ötödik.
Nyílt MASZ verseny is megrendezésre
került a SYMA csarnokban, ahol értékes gödöllői eredmények születtek.
Kálmán Csenge idei harmadik egyéni
csúcsával (56,30 másodperces idővel) a
2. lett 400 méteren, míg Répási Petra a
60 m gáton 8,54 mp-cel az első helyen
ért célba.
-ma-

Kézilabda – Elfogyott a kondi

Sakk – Bravúros győzelem Fót ellen

A Gödöllői KC a Mizse KC elleni hétvégi derbin a hajrájáig reménykedhetett
a pontszerzésben, de a kondival jobban
bíró vendégek végül nyerni tudtak.

A Gödöllői Sakkbarátok meglepetésre bravúros győzelmet arattak a 3.
helyen álló Fót ellen. Győzelmével a
csapat feljött a 8. helyre.

NB I/B. Keleti-csoport, 15. forduló
Gödöllői KC – Primavera Mizse KC
25-27 (15-11)
Juniorok: Gödöllő – Mizse KC 35-24

NB II Erkel csoport, 7. forduló
GSBE – Fót 8–4
Pest megye I/A osztály, 8. forduló
-vbGSBE II – Zsámbék 0,5–4,5

2014. február 18.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Városi Múzeum
2014. március 1-jén nyit,
kiadványaink addig
munkanapokon, 10 és 16 óra
között vásárolhatók meg.
2014. március 1., szombat, 16 óra:
Tessedik Galéria:
Fejéregyházi László (1901-1948)
festőművész, a premontrei
főgimnázium rajztanára
emlékkiállítás megnyitója.
A Fejéregyházi-család, a Tessedik
Galéria és a Gödöllői Városi
Múzeum közös szervezésében
megvalósuló tárlatot rendezte:
Kecskés József
Megnyitja:
Őriné Nagy Cecília,
művészettörténész, a kiállítás
szakértője.
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
Február 20., csütörtök, 17.30:
Kicsinyek hangversenye – A zongora tanszak rendezvénye
Február 26., szerda, 17.30:
Téli hangok – A vonós tanszak rendezvénye
Február 28., péntek, 18.00:
Versenyre készülő növendékek
hangversenye

OPERETT EST
a rádióból, televízióból
ismert operett énekesekkel
A Gödöllői Kulturális és
Szociális Közhasznú Egyesület
szervezésében
2014. február 23-án,
vasárnap 17 órai kezdettel
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal földszinti
nagyterme
Fellépők: Csonka Zsuzsa, Egri
József, Keszler Éva,
Kísér:
Gödöllő Város Népi Zenekara
Műsorvezető: Kubatov János
Belépő ára: 1500.- Ft.
Jegyelővétel: Művészetek Háza,
Polgármesteri Hivatal portája,
Balogh Gyula,
Bercsényi M. u. 39.

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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Közérdek

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület – Pályázati felhívás
Tisztelt Pályázóink!
Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 2014-ben ismét pályázatot ír ki civil szervezetek,
oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok számára testvérvárosainkba történő tanulmányútra, közös
programokra, vagy vendégcsoportok fogadására.
Ismeretfejlesztő, kapcsolatépítő, értékteremtő és innovatív pályázatokat, csereprogramokat várunk.

Beadási határidő: 2014. február 28.
A határidő mindkét félévre tervezett utakra vonatkozik!
A beadás módja:
pályázati űrlapon személyesen, vagy postai úton a Gödöllői testvérvárosi Egyesület címére: Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ Titkársága (2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.).
Pályázati űrlapot a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Titkárságán személyesen, vagy a
www.godollo.hu és a www.gtve.eu.hu honlapokról letölthető.

Pályázati feltételek:
– A kiutazás céljának részletes leírása, költségvetéssel pályázati űrlapnak megfelelően
– Pályázni kizárólag testvérvárosba vagy partner városba lehetséges
– A fogadásoknál testvér- vagy partnervárosok csoportjainak fogadása jelent előnyt
– Csoportos tanulmányutak előnyt élveznek
A nyertesek kötelesek részletes írásos útibeszámolót és fényképdokumentációt készíteni és azt hazatértük után két
héttel az egyesület számára megküldeni.
A pályázók kiértesítése a kuratóriumi döntést követően 2014. március 21-ig történik meg, amit a városi sajtóban is
közzéteszünk. Pályázataikat várjuk!
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület

Tormay Károly Egészségügyi Központ – Gyermekfogorvos munkakör
A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet gyermekfogorvos
munkakör betöltésére. A munkakör – praxisjog megszerzése mellett – határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti
jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladat: 0-18 éves korosztály szűrő-vizsgálata és fogászati ellátása (iskolafogászati
tevékenység).
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség (gyermekfogorvos vagy fogszakorvos),
– 3 éves szakmai gyakorlat, melyből legalább 1 év gyermekfogászaton került eltöltésre,
– érvényes működési kártya,
– büntetlen előélet,
– praxisjog megszerzéséhez a személyi feltételek meglétének igazolása (313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet)
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen a fenti címre. A borítékon kérjük feltüntetni a 93/2014. pályázati azonosító számot. Benyújtási határidő: 2014. február 25.

Tájékoztató az önkormányzati óvodák
nyári zárva tartásáról

Tájékoztató a városi bölcsődék
nyári zárva tartásáról

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 3 §. (7) bekezdése
alapján az önkormányzati óvodák 2014. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint rendelem el:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 42. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján a városi bölcsődék 2014. évi nyári zárva tartását az alábbiak
szerint rendelem el:

2014. június 23-tól július 18-ig zárva tart: a Kazinczy
Körúti óvoda, a Martinovics utcai óvoda, a Palotakerti
óvoda és a Táncsics Mihály úti óvoda. Ebben az időszakban az ügyeletet a Zöld óvoda látja el.

1. sz. Városi Bölcsőde – Palotakert

2014. július 21-től augusztus 15-ig zárva tart: az Egyetem téri óvoda, a Szent János utcai óvoda és a Zöld óvoda.
Ebben az időszakban a Táncsics Mihály úti óvoda tart
ügyeletet.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

2014. június 23-tól- július 18-ig
2. sz. Városi Bölcsőde – Kossuth L. u. 5-7 sz.
2014. július 21-től – augusztus 15-ig
3. sz. Városi Bölcsőde – Premontrei u. 8 sz.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 17-23-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.
Február 24-márc. 2-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12.
Tel.: 410-251.

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.

2014. július 21-től – augusztus 15-ig
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZALAPÍTVÁNY

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).

Hamarosan itt a személyi jövedelemadó
bevallás időszaka, amikor rendelkezhet az
SZJA 1%-áról valamilyen közhasznú
alapítvány javára történő átutalás érdekében.

A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 2014. december 31. napjáig szóló.

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZALAPÍTVÁNY
is köszönettel fogad minden támogatást,
így adója 1 százalékának felajánlását is.

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.

A Közalapítványnak nyújtott támogatás segíti
a Tormay Károly Egészségügyi Központ
működését és ezáltal a lakosság gyógyítási
színvonalának javítását.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1%-val, hogy
minél szélesebb támogatást tudjunk nyújtani a
térség egészségügyi ellátását biztosító
Egészségügyi Központnak.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
tel.: 06-40-980-030 (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu

A Tormay Károly Egészségügyi
Közalapítvány adószáma:
18688980-1-13.

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat:

Segítő támogatását előre is köszönjük:
Dr Szabadfalvi András
az Alapítvány kuratóriumának elnöke

+36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

2014. február 18.

Mozaik

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

Gödöllői Szolgálat 11

12 Gödöllői Szolgálat
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

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

KÖZLEMÉNY
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk,
mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN
+Gödöllőn Erzsébet körúton 34nm-es felújított,
egyedi mérős lakás, extra alacsony rezsivel
sürgősen eladó. I.ár: 7,2MFt 20-772-2429
+Eladó a Palotakerten jó állapotú 1szobás
37nm-es lakás! Iár: 5.99 MFt!! 20-804-2102

2014.
+Gödöllő központjában, szerkezetkész, 156
m2-es nappali+ négy szobás családi ház, 800
m2-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 100m2-es családi ház, 16.6 MFt-os
irányáron SÜRGŐSEN eladó!! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180
m2 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. 20944-7025
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban.
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Eladó Szadán, egy nappali+3 szobás
újépítésű ikerház, teljes közművel, saroktelken.
I.ár: 23,5 m Ft. 20-9194-870
+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3
szobás, téglaépítésű családi ház, két
lakrésszel. 1100 nm-es telek, díszkert. I.ár: 19
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 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. 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. I.ár: 11 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, a Brassó utcában, egy 90 nm-es, 3 szobás, téglaépítésű családi ház. I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 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 építési telkek Gödöllőn: Duna utca,
Alma utca, Százszorszép utca. Érdeklődni:
0620/9194-870
+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen
felújított Palotakerti öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 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. 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 Gödöllő belvárosában egy 200 nm alapterületű, téglaépítésű, régi polgári ház, 5 szoba,
2 fürdőszobával. I.ár: 35 m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn a Szív utcában egy teljesen
felújított, nappali+4 szobás családi ház. Fűtött
szuterén, háztartási helyiségek, két-beállásos
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, a belváros szívében, egy
120 nm-es, téglaépítésű, 120 nm-es, 3 szobás,
2 fürdőszobás jó állapotban lévő családi ház,
plusz garázzsal. I.ár: 29,9 m Ft. 20-9194-870
+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es,
közművesített építési telek 7,5mft-ért eladó.
Tel.: 20-3456-552.
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+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban, csendes helyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-es,
konvektoros, tégla lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:2.4 mFt. Tel:06-30-336-7266.
+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 családi házas, csendes környéken lévő
igényesen felújított földszinti 83 m2-es társasházi lakás, garázzsal, kerttel. Tel: 06-70-5145854. www.eladoingatlangodollo.mlap.hu
+64 m2 100%-ban kihasználva, hatalmas nappali-konyha + két szoba, új ablakok, új ajtók, új
radiátorok költségmegosztóval, beépített konyhabútor, nagy erkély szép kilátás, + külön tároló
3 m2. Gödöllő, Palota-kert lakótelep 6. emelet.
Ár 10.9M Ft, Tel: +36703109528
+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62
nm-es magasföldszinti lakás Gödöllő
belvárosában a Kossuth Lajos utcában. Érd:
0670-2915-134
+Aszódon, Fesztiváltérnél 65 és 67 nm-es, 3-4
szobás, kertvárosi, társasházi új lakások eladók!
Akár 13,5 M forintért! Költözhetőek 2014.
tavaszán. Bővebb felvilágosítás: 06-70-466-9889
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+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
+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. 70-204-0619, 70-423-5749
+Szigetelt, fűthető (kandallós), galériás fa víkendház eladó Tóalmáson. Tel: 06-20-9360-097
+Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton eladó
egy 62 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes lakás.
Iár: 9,5 MFt. Tel: 06-20-341-9861
+Sürgősen eladó Gödöllő Királytelep részén 1 szoba-konyha, fürdő, spejz- gázfűtéses ház
120nöl telekkel. Iár: 5,5mFt Tel: 30-481-4005
+Gödöllőn, Kastélypark közelében parkosított
telken két generációs családi ház külön
bejárattal eladó. (1. 200nm: nappali+ 3,5
szoba. 2. 90nm: 2 szoba.) 45millió. Tel: 06-28417-955, 06-28-417-956 (5ó után)
+Fácán sori lakóparki, 3 hálószobás sorház,
felsőkategóriás szinten felújítva 34,5mFt-ért eladó.
Erdő, napfény, nyugalom. Tel: 70-338-0202
+Gödöllőn a Százszorszép utcában két utcára
nyíló, 2400 nm-es telken lévő, belső udvaros családi ház eladó. Iár: 35 mFt. Érd: 30-5828-616
+VERSEGEN egy 503 nm-es és egy 2646 nmes TELEK ELADÓ. Tel: 06-30-2460-111
+Valkón, főútvonalon, Központban 4 szobás,
összkomfortos családi ház 2300 nm-es gondozott kerttel eladó vagy gödöllői emeletes
lakásra cserélhető. Tel: 06-20-2525-178
+Gödöllőn a Remsey körúton csendes, 2.em.
2+2 félszobás, amerikai konyhás, 63 nm-es,
erkélyes, távfűtéses lakás külön tárolóval
eladó. Iár: 15,3 MFt. Tel: 06-30-830-7205

+Áron alul eladó Bp. X. kerületben 48nm-es, 1
szobás, frissen festett, konvektoros, alacsony
rezsijű házrész, igény esetén részben bútorozottan. Iár: 5,19MFt. 06-30-691-0408
+Dunaújvárosi kétszobás, 1.em. téglaépületben lévő lakásomat elcserélném gödöllői 1
vagy 1,5 szobásra. Lehet panel is, de lift nélkül
csak az első emeletig. Tel: 06-20-994-3680
ALBÉRLET KIADÓ
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+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
+Kiadó lakás Gödöllő belvárosában: 2 szoba,
konvektoros, egyedi fűtésű: 50.000 Ft+ rezsi.
Kaució: 80.000 Ft. Telefon: 20/939-0797
+Kiadó azonnali költözéssel belvárosi, egyedi
fűtésű, fiatalos, galériás lakás. Ár: 80.000.-Ft +
rezsi + kéthavi kaució. Érd: 06-30-331-8172
+Gödöllőn a Szent János utcában 50 nm-es, 1
szobás, 1.em. bútorozott panellakás kiadó.
45.000.-Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges.
Érd: 06-30-345-0955 (este 5 óra után)
+Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, bútorozott, erkélyes 1.em. egyedi fűtésű,
vízórás lakás nemdohányzó, gyermektelen párnak kiadó: 50.000,-Ft + rezsi + 1 havi kaució.
Tel: 06-20-9319-521
+Gödöllő Palotakerten 2 szobás, távfűtéses,
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Jó állapotú!
55.000.-Ft/hó+ rezsi + 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-381-0055
+Albérlet kiadó a városközponthoz közel a
Kazinczy körúton bebútorozva. Azonnal
költözhető. 2 havi kaució, 45.000.-Ft/hó és
rezsi. Tel: 06-20-665-9002

+Kiadó 03.01-től Gödöllőn 1.em. 2szobás,
bútorozott lakás egyedülálló ill. gyermektelen
párok részére a Munkácsy utcában (gázkonvektor, alacsony rezsi). 60eFt+ rezsi/hó. 2havi
kaució szükséges. 70-291-2122 (egész nap).
+Háromszobás, összkomfortos családi ház,
városközponttól 5 percre kiadó. 100.000.
Ft/hó + kaució. Tel: +36/20/340-4861
+1 szobás összkomfortos, bútorozatlan, konvektoros lakás külön bejárattal 45.000.Ft+rezsi+ 2 havi kaucióért hosszútávra kiadó.
Tel: 06-30-639-2914
+Másfélszobás, konvektoros, részben bútorozott lakás kiadó a Szent János utcában. 50
eFt/hó. Kaució szükséges. Tel: 30-688-9645

+Gödöllőn a Posta mögött a Remsey körúton
az utolsó még szabad ÜZLETHELYISÉG
BÉRBEADÓ. 57 nm, raktárhelyiséggel,
teakonyhával, klímával. Tel: 06-30-241-3154
+Üzlethelyiség + raktár a Kossuth utcában
kiadó: 50+ 50 nm-es, klímás, riasztós,
bekamerázott üzlet és akár eladótérként is
használható raktár. Tel: 06-70-3650-700
+Gödöllő belvárosában jól működő 30 nm-es,
vevőkörrel rendelkező textil üzlet+ varroda bérleti joggal, árukészlettel eladó vagy bővítéshez
üzlettársat keres. Tel: 06-20-397-0297
ÁLLÁS

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.
+Szőlő u. 32-ben jelenleg is üzemelő, 45 nmes üzlethelység konvektorral, légkondival, riasztóval március 1-től kiadó. Tel.: 30/2242-653.
+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
+Üzlet eladó Gödöllőn, a Remsey körúton 80
nm-es 16 millióért, Aszódon, a Szabadság
téren 60 nm-es 8,5 millióért. Tel: 20-3149-242.
+GARÁZS KIADÓ A SZŐLŐ UTCÁBAN. Érd:
06-20-923-8994
+Üzlethelyiség kiadó. Többféle vállalkozásra
alkalmas 110 nm + szociális helyiségek
Gödöllőn a 30-as út mentén. Tel: 20-9888-997

Egyéni vállalkozói engedéllyel
rendelkező, ingatlan értékesítő
munkatársat keresünk a
Magyartölgy Mérnöki és
Ingatlanirodába.
Érd.: 06/20/531-4333 számon.
+Márkakereskedésünk felvételt hirdet: „PÉNZÜGYI MUNKATÁRS” munkakör betöltésére, 6
órás részmunkaidős munkaidőben, fóti
munkavégzéssel. Feladatok: bejövő számlák
iktatása, rögzítése, banki forgalom rögzítése,
kimenő posta iktatása, postakönyv vezetése,
pénzügyi levelek elkészítése, egyéb pénzügyi
adminisztráció. Elvárások: középfokú végzettség,
számviteli-pénzügyi területen szerzett több éves
tapasztalat, felhasználói-színtű számítógépes
ismeret,
precíz,
pontos
munkavégzés,
megbízhatóság. Előnyt jelent: pénzügyi,
számviteli, munkaügyi, ismeretek. Fényképes
önéletrajzokat személyesen (2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 164. – Renault Szalon), illetve az
ertekesites@bekesi.hu e-mail címre várjuk!

Akár bruttó
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+Munkájára igényes, főállású szakácsot
keresünk, színvonalas gödöllői étterembe.
Jelentkezéseket kérjük a yellow@yellow-pub.hu
e-mail címre küldeni.

+Gödöllőn márciusban nyíló szépségszalonba
számlaképes
FODRÁSZ
és
KOZMETIKUS kolléganőket keresünk váltott
műszakba. Érd: 06-20-420-9928

+Márkakereskedésünk
felvételt
hirdet:
„AUTÓSZERELŐ” munkakör betöltésére,
teljes munkaidőben, gödöllői munkavégzéssel. Elvárások: szakirányú végzettség, ebben
a munkakörben szerzett gyakorlat, tapasztalat,
precíz,
pontos
munkavégzés,
megbízhatóság. Előnyt jelent: Gödöllő illetve
annak környéki lakóhely. Fényképes önéletrajzokat személyesen (2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 164. – Renault Szalon), illetve a
szerviz@bekesi.hu e-mail címre várjuk!

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

+A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Támogató Szolgálata SZEMÉLYI SEGÍTŐT
keres 2014.03.01-i munkakezdéssel. A
munkakör érettségire épülő OKJ-s
végzettséggel (pl.: szociális gondozó-ápoló)
tölthető be. Feladatkör: fogyatékkal élők gondozása, kisérése, szociális ügyintézés,
adminisztráció. Szakmai önéletrajzot és a
végzettséget igazoló oklevelet a következő
címre várjuk 2014.02.20-ig: Gödöllő-2100,
Palotakert 2/a., bus.terezia@maltai.hu
+Gödöllő
központjában
lévő
szépségszalonba műkörmöst KERESÜNK.
Tel: 06-30-9087-837
+HÁZNÁL TAKARÍTÁST VÁLLALOK. Tel:
06-70-595-3844
+Bármilyen
OTTHON
VÉGEZHETŐ
MUNKÁT elvállalnék. Lakatos ill. mechanikus
munkák előnyben. Tel: 06-20-257-8956

+Érettségivel rendelkező munkatársakat
keresünk egy gödöllői telephelyű multinacionális céghez. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal a munka@jokerkarrier.hu e-mail
címen vagy a 06-28-451-999 telefonszámon.
+Bejelentett munkahelyem mellé másodállást
keresek gépész– villanyszerelő– karbantartó–
sofőr munkakörben. Ház körüli gondnoki
teendőket is szívesen ellátok. Heti 2-3
szabadnappal, ajánlólevéllel és működési
bizonyítvánnyal rendelkezem. 06-20-566-0327
+Érettségivel és targoncás jogosítvánnyal
rendelkező munkatársakat keresünk egy
gödöllői telephelyű multinacionális céghez.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
munka@jokerkarrier.hu e-mail címen vagy a
06-28-451-999 telefonszámon.
+Mozgásában korlátozott 57 éves nő 2 hetente, péntek reggel 8-tól vasárnap este 18ig bentlakással segítőt keres talpraesett
hölgy személyében. Részletes felvilágosítás:
06-30-99-14-717
+Tapasztalt, diplomás ANGOL és NÉMET
nyelvtanárokat keresünk hosszú távú
nyelvvizsga felkészítő és egyéb szakmai
nyelvi projektekhez, intenzív+ félintenzív
tanfolyamokra Gödöllőn és környékén.
Jelentkezés motivációs levél, önéletrajz és
diplomamásolat(ok) beküldésével e-mailen:
training.coaching14@gmail.com
+Képzésszervezői és gazdasági ügyintézőt
keresünk. Négy-vagy nyolcórás munkaidő,
Gödöllő belvárosi munkahely, családias, fiatalos
légkör. Fizetés: megállapodás szerint. Elvárások:
excel felhasználói szint, angol alapfokú nyelvtudás, pontos munka, jó kommunikációs
készség. Jelentkezés: Önéletrajz, motivációs
levél. Email: training.coaching14@gmail.com

+TAPÉTÁZÁS,
FESTÉS,
MÁZOLÁS,
lépcsőház és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-,
GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS,
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
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+KÖLTÖZTETÉS gyorsan, precízen 3.000.Ft/ óra rakodással együtt. Lomtalanítás
ingyenes takarítással. Áruszállítás 80.-Ft/km.
Tel: 06-30-642-1221
+Márka független Autószerviz vállalja szgk
kishaszon járművek szerviz szerelési
munkáit, karosszéria javítását és fényezését,
valamint időszakos vizsgáztatását rövid
határidővel. Cím: Gödöllő, Szabadság út 65.
Tel: 06-20-9888-997

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

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, gellack, KÉZ
és LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm kezelés,
körömkorrekció. Tel: 06-20-5733-977
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275

+TAKARÍTÁST VÁLLALNÉK Gödöllőn és
környékén. Tel: 06-20-962-6370

SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763
+ F O R D Í T Á S ,
TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511366, 20/543-1775, Email:info@ili.hu
+SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20/4359-650
+ KÖ N Y V E L É S ,
c é g a l a p í t á s ,
m u n k a b é r s z á m fe j t é s ,
tanácsadás.
Gödöllő,
Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-5921856, 06-30-508-1380,
06-28-784-752
+ C S E R É P K Á LY H A ,
K A N D A L L Ó
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu
Tel:
20/5231-094

+Lieutenant Kft. Vállalja családi és
társasházak víz-, gáz-, fűtésszerelését,
felújítását és építőmesteri munkáit
(burkolás, falazás stb.) Tel: 06-30-507-0437,
email: lieutenantkft@gmail.com
+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden,
ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK,
ZÁRAK
CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. KIKA, IKEA,
JYSK bútorok összeszerelése. 20/2038718 dr.asztalos.javitas@gmail.com
+IRATMEGSEMMISÍTÉS akár helyben is.
Ingyen! Tel: 06-20-220-3102

OKTATÁS
+KÉMIA tantárgyból korrepetálást, felzárkóztatást vállalok. Tel: 06-70-538-8975
+Nyugdíjas matematikatanár, gyógypedagógus korrepetálást, fejlesztést vállal. Tel: 0670-329-6405
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ és MAGYAR intenzív és
nyelvvizsga-felkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi
tanárokkal, kedvezményes óradíjakkal,
angolból kedvezményes felkészítés a
nemzetközi City&Guilds akkreditált nyelvvizsgára az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653. (Ny.sz:13-0295-04)
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+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal
FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 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)
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak
és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG
KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL ÉS GYEREKNÉMET nyelvtanfolyamok
indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal játékos és kommunikatív formában, legmodernebb oktatási
anyagokkal, digitális táblával kiegészítve.
Tanáraink több éves óvoda- és iskolapedagógiai tapasztalattal rendelkeznek. Óradíj: 600
Ft-tól. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.:
28/511-366,20/556-2653.
info@ili.hu
(Ny.sz:13-0295-04)
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SZERVIZ

+Hordozható cserépkályha eladó! Akár igény
szerint, új és használt. Tel: 20/388-4953
+Antik cserépkályha építéssel eladó! 06-205231-094 www.kalyhasmester.hu
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1 liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Eladó 4 db nyári gumi
Kléber 155/70 R 13 (Suzuki). Tel: 06-30-2460-111

EGYÉB
TÁRSKERESŐ
+Egyedül élő 65 éves férfi 55-60 éves
hölggyel ismerkedne. Tel: 06-30-756-4248
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455583.

ADÁS~VÉTEL
+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: 60-200 Ft-ig.
Válogatási lehetőség! Tel: 06-28-411-298,
06-20-4359-650
+Költözés miatt reális áron eladó! IKEA
ülőgarnitúra, bőr ülőgarnitúra, barna 6
részes konyhabútor, Gorenje hűtőszekrény,
videó, házi mozi, tükrös fenyő pipereasztal,
4.szem. Finrelax szauna, kerti grill, Malaguti
motor, sok egyéb más! 06-20-9148-885, 0630-302-2572

+Hastáncosnő fellépést
vállal. Tel.: 20/9455-583.
+MÉZET közvetlenül a
termelőtől, a Ludányi
Méhészetből!
Akác-,
Virág-, Hárs-, Gesztenye-,
Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz,
Virágpor,
Propolisz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
+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
+TERMELŐI VEGYES ÉS
AKÁCMÉZ eladó: 1.200 –
1.600 Ft, 950 gr-os, üveggel. 5 üveg fölött további
engedmény.
Surányi
Méhészet: 30-987-1670

+Eladó 5 fokos festő spalett falétra,
indukciós főzőlap, Karancs 4 égőfejes
gáztűzhely vezetékes földgázhoz és átalakítható palackoshoz is; Inotec villanyvarrógép. Érd: 06-70-223-7154.
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MEGOLDÁS AZ IDŐSEBB RENAULT JÁRMŰVEKRE

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

FIGYELEM!
VEZÉRLÉS CSERE

MÁR:
43 900 FT+ÁFA-TÓL,
INGYENES CSEREAUTÓVAL!
AZ AJÁNLATUNK 2014.04.30-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!
KÉRJE AJÁNLATUNKAT SZERVIZEINKBEN!
A feltüntetett ár az Áfát és vízpumpa cseréjét nem tartalmazza! Az ajánlat Renault-1,2 8V motorral szerelt Renault és Dacia gépkocsikra vonatkozik!
Az „ingyenes csereautó” lehetőségét a javítás idejére biztosítjuk!
www.bekesi.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2014. FEBRUÁR 25.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Krizsán Péter, Kazinczy krt. 8.,
Eperjesi Gyula, Dankó P. u. 2/A.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte: :
Tóth Lilla, Rigó u. 39., Huszai
Roxána, Hétvezér u. 2/A.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kovács Ildikó,
Szőlő u. 32.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Kiss Gábor János, Csanak
u. 12., Albert Lászlóné, Turul u. 20.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tanács Barbara, Tölgyfa u. 2., Botlik György,
Arany J. u. 14/A.

