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A Három rabló című mesejátékkal ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Garabonciás Színtársulat.
(5. old.)

Bancsics Máté 13. helyezett lett az Izraelben
megrendezett junior vívó Európa-bajnokságon kard egyéniben.
(8. old.)

Több ezren érdeklődtek városunk iránt az Utazás kiállításon

Minden korosztálynak

Gödöllői tradíciók és újdonságok

Játszóterek

Gödöllő városa évek óta nagy sikerrel
vesz részt a rangos idegenforgalmi
eseményen, így volt ez az idén is. A
Turisztikai Egyesület Gödöllőt az A
pavilon 209/D standján, Budapest és
környéke kiállítói között találták meg
a látogatók, akik sokszor oda sem fértek a pulthoz.
Bár a legtöbben most is a Grassalkovich-kastély iránt érdeklődtek, a
Királyi Váró is óriási vonzerőt jelent
a turisták számára, akik átfogó képet
kaphattak városunkról.
A tájékozódást számtalan, ez alkalomra készített információs anyag se-

Fotó: Korondi Judit

Nagy sikerrel rendezték meg
február 27. és március 2. között
hazánk legjelentősebb turisztikai bemutatóját, az Utazás kiállítást. A Budapesti Vásárközpontban, a HungExpo területén
a gödöllői látnivalókkal is megismerkedhettek a látogatók. Városunk standját több ezren keresték fel.

gítette, így például a Gödöllő önkormányzata által készített „A tradíciók
városa – Gödöllő” című új, magyar és
angol nyelvű kiadvány, ami Erzsébet
királyné kedvenc kastélya mellett íze-

lítőt ad városunk gazdag és színes
kulturális életéből, s megidézi a nyári
szabadtéri rendezvények semmihez
sem hasonlítható hangulatát. Bemutatja, milyen különleges, az elmúlt

évszázadok ízvilágát felelevenítő
különlegességekkel várják az ide
látogatókat városunk éttermei,
cukrászdái és kávézói, de a színes
fotókkal illusztrált összeállításból
megismerkedhetnek a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikával is, ami a Mária zarándokút
egyik állomása.
A kiállításon természetesen az
idei esztendő gödöllői újdonságairól is tájékozódhattak a látogatók,
akik közül sokan pont ezek miatt
keresték fel a gödöllői standot. A
királyi kastély például Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című, 70 év után
restaurált és bemutatott festményére hívta fel a figyelmet, a Gödöllői Városi Múzeum pedig a
március 22-én nyíló „Adj király
katonát!” elnevezésű, új időszaki kiállítására invitálta az érdeklődőket,
ami egyben az idei gödöllői kulturális
tematikus év nyitórendezvénye is.
(folytatás a 3. oldalon)

Tovább folytatódik a játszóterek megújulása. Az idén 22 millió forintot szán az önkormányzat a gödöllői játszóterek fejlesztésére, a régi játékok szabványosítására, újak beszerzésére, valamint új közösségi terek kialakítására.
Az elmúlt években egyre több városi
játszótér újult meg, sorra cserélődnek
le a már korszerűtlen játszóeszközök
a legújabb uniós szabványoknak
megfelelőekre. A folyamat az idén is
folytatódik, s új eszközök kerülnek
kihelyezésre azokra a helyekre, ahol
az átalakítás után a korábbinál kevesebb játék várja a gyerekeket.
Az önkormányzat idei játszótér fejlesztési programjában azonban nem
csak a gyermekeknek szeretne kedvezni, hanem a felnőtteknek is, olyan
eszközök kihelyezésével, amiknek a
használata segítik az egészség megőrzését, s amiket az idősebbek is nyugodtan igénybe vehetnek.
(folytatás a 2.oldalon)
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Helyreállítja a környezetet a Zöld Híd Kft.

Minden korosztálynak

Közel kétmilliárdos projekt indul

Megújuló játszóterek

Újabb jelentős célját teljesítheti
az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás. Pályázati támogatásból elkezdődik a
térség 29 települési, bezárt, környezeti szempontból nem biztonságos hulladéklerakójának
rekultivációja. Az egymilliárd 997
millió forint költségvetésű projekt még az idén megvalósul, jelentette be mai sajtótájékoztatóján dr. Gémesi György, a társulás elnöke és Gyenes Szilárd, a
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
igazgatója.
A KEOP 2.3.0./2F/09-11-2011-0005
számú projekt keretében benyújtott pályázat 2012. szeptember 7-én nyert támogatást. A projekt teljes kivitelezése
100 %-os állami támogatás mellett valósul meg, a támogatás nettó összege:
1.997.168.431,- Ft. Az Európai Uniós
támogatás mértéke 85%, míg a Magyar
Állam 15% forrást biztosít a pályázat
megvalósításához.
A sajtótájékoztatón Gémesi György elmondta, hogy az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás több mint száz település kommunális hulladékának kezelésére jött létre. 2010 júniusában egy nagyon nehéz út végére érve sikerült átadni a gödöllői hulladékkezelő központot Illés Zoltán környezetügyi államtitkár és Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke jelenlétében. A másik térségi lerakó Nógrádmarcalon működik.
Jelenleg a társuláshoz tartozó települések 70 százalékáról már a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. gyűjti és szállítja a
hulladékot a lerakókba. A jövőben várhatóan a települések 80-90 százaléka
veszi majd igénybe a társulás által alapított vállalat komplex szolgáltatásait. A
társulás nonprofit alapon, a lehető leghatékonyabb módon, az európai uniós
jogszabályoknak megfelelően működik,
sosem törekedett nyereségre. A felhagyott hulladéklerakók rekultivációja törvényi kötelezettsége a társulásnak. Az
elnyert támogatás e feladat teljesítéséhez nyújt hatalmas segítséget, hiszen
közel 300 ezer ember környezeti terhelését mérsékli.
Gémesi György bizakodását fejezte ki
az iránt, hogy a társulás megfelelő forráshoz jut a hulladékgazdálkodási rendszer további költséghatékony, biztonságos, megfelelő tartalékokkal bíró működtetéséhez.
A társulás hosszú, aprólékos előkészítési munkálatai eredményeként, a lebonyolított közbeszerzési eljárások során
kiválasztották a projektben résztvevő
vállalkozókat. A kivitelezés várhatóan
áprilisban elindul.

A tervezés során a jobb kezelhetőség és
áttekinthetőség érdekében a hulladéklerakókat öt kivitelezési körzetre osztották.
Az l.–IV. körzet esetében a nyertes kivitelező a STRABAG-MML Kft., a
szerződéskötés januárban megtörtént.
Az V. körzet (Erdőkertes) esetében az
építési-kivitelezési közbeszerzési eljárása folyamatban van, szerződéskötés
optimális esetben március végére várható.

(Folytatás az 1. oldalról)

Az idei fejlesztés egyik kiemelt pontja a Szentháromság templom előtti
terület, ahol olyan felnőtt közösségi
teret szeretnének kialakítani, ahol
nemcsak kiülni és beszélgetni lesz lehetőség, hanem mozgásra is, valamint
helyet kapnának itt a felnőttek számára készült játszóeszközök (például szabadtéri sakkasztalok). Mindezek mellett a terület virágosítására is
sor kerülne.
A program a Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI ) és
az önkormányzat közös finanszírozásában kerülhet megvalósításra. Erről
a tervezett fejlesztésről tartottak lakossági fórumot február 26-án az ön-

A hulladéklerakók helyszínei: Balassagyarmat, Bánk, Bercel, Bernecebaráti,
Cserháthaláp, Dány, Diósjenő, Drégelypalánk, Erdőkertes (Veresegyház), Érsekvadkert, Gödöllő (Kerepes), Horpács, Hugyag, Isaszeg, Litke, Márianosztra, Mohora, Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Ősagárd, Pusztaberki, Romhány, Szada, Szokolya,
Szügy, Tápiószecső, Terény, Valkó, Erdőkertes.
Mi a rekultiváció?
Rekultiváció alatt az elpusztult természeti környezet eredeti állapotának
visszaállítását értjük. Ez a folyamat
olyan technikai, biológiai, agronómiai
eljárások összességével történik, mely
következményeként a természeti és emberi tevékenység károsító hatásai miatt
terméketlenné vált földterületek alkalmassá válnak mezőgazdasági vagy más
egyéb módon történő újrahasznosításra,
valamint a tájkép helyreállítására.
Hazánkban 2009-ben közel 2000 hulladéklerakót zártak be. Ezek a hulladéklerakók nem teljesítették az Európai Unió
hulladéklerakókról szóló irányelvek,
valamint a hatályos magyar jogszabályok szigorú előírásait. A bezárt hulladéklerakók környezetre gyakorolt hatásainak megállapítását követően a Környezetvédelmi Hatóság megállapítja
azon rekultivációs eljárásokat, mely során a hulladéklerakó biztonságos állapotban helyezhető, és a lehető legkisebb
környezeti kockázatot nyújtja.
A rekultiváció a gödöllői (ökörtelekvölgyi) lerakó megtelt depóniáját is érinti,
amely átmeneti lezárást kap. Ezt olyan
hulladéklerakók esetében szükséges alkalmazni, ahol a lerakott hulladékban
sok szerves anyag található. A szerves
anyag bomlásakor keletkező gázt – az
üvegházhatást növelő metán tartalma
miatt – gyűjteni és kezelni szükséges. A

Készülnek az új létesítmények

Megkezdődtek a munkák
Február 25-én megkezdődtek a földmunkák a gödöllői szennyvíztisztító telepen. A Gödöllő Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése ( KEOP – 1.2.011-2011-0005) elnevezésű projekt első
szakaszában az új létesítményeket építik
meg. Ennek az új technológiai sornak a
létesítményei veszik majd át a munkát,
amikor a tervek szerint az év második
felében megkezdődik a már meglévő és
továbbra is megmaradó műtárgyak felújítása. A szennyvíztisztító telep működése mindvégig biztosított lesz. A munkavégzés a telep területén belül történik. A fejlesztésről az érdeklődők a

bomlás miatt a hulladéktest összeesik,
roskad, így morfológiai változások következnek be a felszínén. A gázkezelés
és a hulladéktest roskadása miatt a rekultiváció első ütemében csak átmeneti
záróréteg kerül a hulladéktestre. Az átmeneti záróréteg megakadályozza,
hogy a hulladéktestbe további csapadékvíz szivárogjon, és mosódjon a talajba és talajvízbe, ugyanakkor védi az
egyéb környezeti elemek kölcsönhatásba kerülését a hulladékkal (például szél

általi elhordás, élőlények közvetlen kapcsolata, stb.) A rekultiváció első üteme a
gázkeletkezés és a hulladéktest mozgásának befejeztével végződik, ekkor történik a második ütemű, úgynevezett
végső záróréteg elhelyezése a hulladék
felszínén. A kivitelezés során a társulás
nagy súlyt fektet az érintett önkormányzatokkal való szoros együttműködésre, figyelve a helyi sajátosságokra.
A projekten belül lehetőség van a technológia függvényében közmunkások
foglalkoztatására is. A rekultiváció eredményeként nagyot javul a települések
környezetbiztonsága, a területek újra
hasznosítási lehetősége az utógondozási
időszakot követően.
A rekultiváció megvalósulásával az
alábbi pozitív környezeti hatások várhatók:
– A hulladéklerakók levegő környezetet
érintő depóniagáz (üvegházhatást növelő gázok) kibocsátásainak megszűnése.
– A hulladéklerakók talajvíz szennyező
hatását a rekultiváció során kiépítendő
felületi záró réteg és vízelvezetés gyakorlatilag megszünteti, az átszivárgó
csapadék által kioldott vízszennyező
anyagok nem kerülnek többé a talajvízbe.
– A korábbi víz szennyeződések terjedése mérséklődik (amennyiben volt
ilyen).
– Az adott természeti és kulturális környezetben a hulladéklerakók és tájsebek, jelentős tájérték meghatározó tényezők.
A tervezett rekultiváció végrehajtásával
a települési és a természeti környezet tájérték-növekedése várható.
– A kisebb, vagy problémásabb lerakók
felszámolásra kerülnek (például Hugyag, az Ipoly folyó kavicsteraszán, Natura 2000-s terület).
lt

kormányzat és a civil szervezet képviselői, a lakók, az egyházközség és a
nyugdíjas egyesület bevonásával. Az
itt elhangzott felvetéseket – lehetőség
szerint – beemelik a tervezési kiírásba.

A másik idei tervezett terület-megújítás a Patak tér lesz, ahol többgenerációs játszóteret szeretnének kialakítani, ahol 4-től 18 éves korig találnak
majd játszóeszközöket a gyerekek,
ki-ki a korosztályának megfelelően;
valamint parkosításra is sor kerülne.
Ennek előkészítő munkálatai már
meg is kezdődtek, a fák rendbetétele
már megtörtént.
A fejlesztés érdekessége, hogy ehhez a területen lévő betonelemeket is
felhasználják. Mivel ezek eltávolítása
jelentős költséggel járna, a szakemberek úgy döntöttek, inkább felújítják
őket, s azt követően közösségi célokat
szolgálhatnak.
A már meglévő, felújítás alatt álló
játszóterek is tovább bővülnek az
idén. Így például az egyetemi játszó-

térre felnőttek számára készült eszközök kerülnek. De új játékokkal bővül a Szent István téri, a Rómer Flóris
utcai, a Csokonai utcai és a Juhar utcai játszótér is.
jk

Vádemelési javaslattal zárult az eljárás
A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatott eljárást B. Richárd
18 éves gödöllői lakos ellen új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A rendőrségen egy gödöllői általános iskola igazgató-helyettese tett bejelentést
2013. szeptember 9-én, mivel az intézményben verekedés történt. A helyszínre
érkező járőrök intézkedés alá vonták a 18 éves gyanúsítottat, akinek ruházatából egy nejlontasakban növényi anyagmaradvány került elő, amit a rendőrök
lefoglaltak.
Az eljárás során kiderült, hogy B. Richárd egy új pszichoaktív anyagot tartalmazó cigarettát szívott el.
A Gödöllői Rendőrkapitányság a gyanúsított ellen folytatott eljárást a napokban befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes
ügyészségnek.

FELHÍVÁS!
www.godolloiszennyviztelep.hu honlapon vagy a 06/80-31-50-10-es zöldszájb
mon részletesen tájékozódhatnak.

A KERTVÁROSI EGYESÜLET adománygyűjtést szervez a Csokonai Vitéz
Mihály utcában tavaly tavasszal átadott játszótér további fejlesztésére.
A beérkezett felajánlásokból egy láncos hintával szeretnénk bővíteni a
tavaly kialakított közösségi teret.
Felajánlásaikkal keressék Katona Viktóriát, az Egyesület titkárát az alábbi
telefonszámon: +36 30/6641420.
Epres György
Kertvárosi Egyesület elnök

Tóth Tibor
önkormányzati képviselő

GÖDÖLLŐVEL KAPCSOLATOS
HÍREKRŐL, ESEMÉNYEKRŐL
TÁJÉKOZÓDHAT:

www.godollonettv.hu
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Több ezren érdeklődtek városunk iránt az Utazás kiállításon

Gödöllői tradíciók és újdonságok
(folytatás az 1. oldalról)

Padányi Ágnes, az önkormányzat
turisztikai referense lapunknak elmondta, sok látogató jelezte, hogy bár
már járt városunkban, de szívesen jön
vissza megtekinteni az újdonságokat,
vagy a hagyományosnak számító gödöllői rendezvényeket, mint például a
Koronázási Hétvégét vagy a Barokk
Kastélynapokat.
Ismét nagy sikert aratott a Gödöllő
Totó, amit az idei rendezvényen ötszázan töltöttek ki. A játékon, aminek
során a városhoz és a Turisztikai
Egyesület Gödöllőhöz kapcsolódó
kérdésekre kellett válaszolniuk a játékos kedvű résztvevőknek, értékes
ajándékok találtak gazdára: a helyes
megfejtést beküldők többek között
belépőt nyerhettek a kastélyba, az
Aquarénába, a Formula–1-es Magyar
Nagydíjra és a Lázár Lovaspark programjaira, de népszerű nyeremény volt
az Erzsébet Királyné Szállodában eltölthető hétvége is, valamint a múlt év
decemberében megjelent Gödöllő
könyv is nagy örömet szerzett a nyerteseknek.
A kiállításon nem csak a látogatók,
hanem a szakma részéről is nagy volt
az érdeklődés városunk és a régió tu-

Sorban állás a gödöllői standnál

risztikai ajánlata iránt. A turizmussal foglalkozó szakiskolák
közül is sokan ismerkedtek a lehetőségekkel, épp úgy, mint az
ezzel a területtel foglalkozó
egyetemisták. Az érdeklődés nem
véletlen, mivel az elmúlt években
folyamatosan nő azoknak a diákoknak a száma, akik szakdolgozatuk témájának Gödöllő és környéke turizmusát választják.
(k.j.)

Csak saját adatainkba pillanthatunk be

Választási tudnivalók
A 2014-es országgyűlési választáson a
korábbiaktól eltérően már nem kell egy
hétre közszemlére tenni az áprilisi országgyűlési választásra készített szavazóköri névjegyzéket a voksolásra jogosultakról, viszont a helyi választási irodákban meg lehet nézni, ellenőrizhetjük saját adatainkat.
A korábbi választások alkalmával
előírás volt, hogy a névjegyzéket –
amely közhitelű nyilvántartás, azoknak
a magyar állampolgároknak az adatait
tartalmazza, akik választójoggal rendelkeznek az adott választáson – a választás kitűzéséről szóló értesítő kézbesítése után egy hétre közszemlére kellett tenni.
Így azok a választók, akik nem kaptak értesítőt, a közszemlére tett névjegyzékben ellenőrizhették, hogy szerepelnek-e a választók nyilvántartásá-

ban, és kifogást terjeszthettek elő a
jegyzőnél, ha kihagyták őket. A közszemlére tett névjegyzék tartalmazta a
választópolgár családi és utónevét, lakóhelyét, a névjegyzékbeli sorszámát.
Abban az esetben, ha egy lakcímen két
azonos nevű ember szerepelt, a névjegyzék tartalmazta a választópolgár születési idejét is. A névjegyzék a választópolgárok adatain kívül tartalmazta a megye, település megnevezését és a szavazókör sorszámát is. A tavaly megalkotott új választási eljárási törvény
megszüntette a névjegyzék kötelező
közszemlére tételét, de azt nem, hogy
bárki ellenőrizhesse, szerepel-e a névjegyzékben.
Az új jogszabály átalakította ennek
módját. Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a köz-

Ők kerülhetnek fel a szavazólapra
Hétfő 16 órakor lejárt az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az áprilisi országgyűlési választásra. A választáson
csak azok indulhatnak jelöltként, akiknek eddig az időpontig sikerült összegyűjteniük 500 érvényes ajánlást az
ajánlóíveken, leadták azokat a választási bizottságnál és a testületek az ajánlások ellenőrzése után a jelöltet hivatalosan nyilvántartásba vették.
A hétfő délután négy órai határidőn
túl beérkező ajánlásokat és jelentkezéseket a bizottságok már nem fogadhatják el.
Az ajánlásokat a bizottságok mellett
működő irodáknak ellenőrizniük kell.
Azokat a jelölteket, akik közvetlenül a

hétfő délutáni határidő előtt adták le
ajánlásaikat, a választási bizottságok
három napon belül, azaz legkésőbb
csütörtökön veszik nyilvántartásba.
A jelöltek bejelentését, illetve a választási bizottságok döntéseit a jelöltek
nyilvántartásba vételéről a bizottságok
mellett működő választási irodák rögzítik a választási informatikai rendszerben, és az adatok így jelennek meg az
NVI internetes tájékoztató oldalán, a
www.valasztas.hu-n. Mindezek alapján tehát bár a határidő 16 órakor lejárt,
a www.valasztas.hu oldalon még egy
ideig folyamatosan frissülnek a bejelentett, illetve nyilvántartásba vett jelöltek számára vonatkozó adatok. (bdz)

ponti névjegyzékben, a nyilvántartott
adataiba betekinthet, azokról másolatot
kérhet. A magyarországi lakcímmel
rendelkező polgár a lakcíme szerinti
helyi választási irodában, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a Nemzeti Választási Irodában tekinthet bele a központi nyilvántartás róla nyilvántartott adataiba.
A többi választópolgár központi
névjegyzéki adataiba történő betekintésre nincs lehetőség.
Nem lehet betekinteni a mozgóurnát igénylők és a külképviseleti névjegyzékre felvettek listájába, sem abba,
hogy ki tartózkodik hosszabb-rövidebb ideig külföldön, vagy ki korlátozott a mozgásában.
Mivel az új szabályozás szerint a
szavazóköri névjegyzéket a helyi választási iroda csak a szavazást közvetlenül megelőző napokban nyomtatja
ki, a megtekintés nem az ügyfélszolgálaton kifüggesztett lista segítségével,
hanem az informatikai rendszerben,
monitoron történik.
(ny.f.)

Felhívás koszorúzásra!
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szervez 2014. március 15-én, 10
órakor a főtéren. Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren.
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil szervezeteket, ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek
legkésőbb 2014. március 13-án, 15 óráig jelezni, hétfőtől péntekig 9-15 óráig
a +36-70/376-6544-es telefonszámon, hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki
lehessen alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 9.30 óráig a helyszínre
juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó valamennyi rendezvényre.
Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!

Pest Megye 06. számú OEVK Választási Bizottság 2014. március
3-án 18 órakor a következő bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjét sorsolással állapította meg:
1. Szobota Anna Orsolya
(SZÖVETSÉGBEN, EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT)
2. Veres Botond
(SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT)
3. Agócs Éva
(MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT)
4. Vörösmarty Zsolt
(ELÉGEDETLENEK PÁRTJA)
5. Szabó Kinga
(MAGYAR REPUBLIKÁNUS POLITIKAI PÁRT)
6. Bertha Szilvia Zsuzsanna
(JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM)
7. Dudás Judit
(HATÁRON TÚLI MAGYAROK PÁRTJA)
8. Szabó Sándor
(JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG)
9. Vécsey László József
(FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG–KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT)
10. Bercsényi Zoltán
(SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI)
11. Oláh Árpád
(MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT)
12. Sándor István
(KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT)
13. Kovács József
(REND, SZABADSÁG, JÓLÉT PÁRT)
14. Gomány Mihály
(EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT)

15. Kovács Barnabás
(MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
EGYÜTT–A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT)
16. Béres József
(MAGYAR GAZDASÁG PÁRT)
17. Farkas Tímea
(ÖSSZEFOGÁS PÁRT)
18. Rácz Adorján Barnabás
(EGYÜTT 2014 PÁRT)
19. Pesti György
(ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT)
20. Gaál István
(SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA)
21. Uzsokiné Lakó Éva
(A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT)
22. Lengyel Szilvia
(LEHET MÁS A POLITIKA)
23. Herczeg Attila
(FÜGGETLEN JELÖLT)
24. Liptai Balázs
(ZÖLDEK PÁRTJA)
25. Pikács Pálné
(MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT)
26. Agócs Ádám
(MAGYAR DEMOKRATIKUS UNIÓ)
27. Dr. Penke András Mihály
(FÜGGETLEN KISGAZDA-FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI PÁRT)
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4 Gödöllői Szolgálat

Csepregi Éva és Dolhai Attila jótékonysági estje

Nőnapi ajándékkosár
nem csak hölgyeknek
Előadások időpontja:
2014. március 7.: 16, 18 és 20 óra
2014. március 8.: 14, 16, 18 és 20 óra

Helyszín:
Művészetek Háza színházterme

vítésük, s ehhez megvannak a megfelelő szakemberek is. Sajnos, a családi
problémák, a változó értékrend és a

Y

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

M

Ifjúsági jövőműhelyek indulnak a Művészetek Házában (MÜZA) a
GIKSZER szervezésében. Az ott zajló
ifjúsági projekt keretében közel egy
éves munkafolyamat veszi kezdetét,
aminek célja a Gödöllőn és környékén
élő ifjúsági korosztály helyzetének feltérképezése; az ifjúság számára nyújtott
szolgáltatások összegyűjtése, bemutatása; jövőtervezés; stratégiai együttműködés kiépítése a helyi intézmények között
az ifjúságügy területén; a helyi szintű
ifjúsági érdekképviselet kialakítása.
Az együttműködés, érdekképviselet formájának, rendszerének, korosztályának,
a majdani működés szempontjainak
meghatározása a következő időszakban
több alkalommal megszervezésre kerülő szakmai műhelyeken résztvevő csoportok feladata. A műhelytalálkozók a
HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ szakembereinek segítségével valósulnak meg.
Az Ifjúsági jövőműhelyek nyitórendezvényén Kovács Balázs, a Művészetek
Háza igazgatója úgy fogalmazott, nemcsak azt tartják fontosnak, hogy feltárják
az ifjúság helyzetét, hanem azt is, hogy
egyfajta helyi érdekképviseletet hozzanak létre. A program egy 80 milliós
nyertes pályázatnak köszönhetően valósulhat meg, amihez 2 millió forintot tett
hozzá a MÜZA. Felhívta a figyelmet
arra, a fiatalokkal való törődés Gödöllőn
nem pályázat függő, hiszen az Ifjúsági
Klub akkor is jól működött, amikor saját
erőből kellett fenntartani.
Gémesi György polgármester nyitó
beszédében elmondta, nemcsak itthon,
hanem Európában is sok kérdés merül
fel az ifjúság jövőjével kapcsolatban,
amit Gödöllőn mindig kiemelten kezelt
a város. Emlékeztetett arra, hogy amíg
az oktatás az önkormányzathoz tartozott, igyekeztek olyan programokat beépíteni a rendszerbe, ami nemcsak a
tanítás, hanem a nevelés terén is jelentős többletet jelentett.
Mint mondta, van sport- és kulturális
koncepció, az ezekhez tartozó terek
rendelkezésre állnak, folyamatos a bő-

A műsorban közreműködnek:

G

Összefogás az ifjúságért

Egyetértettek abban is, rendkívül jó hatással bír a középiskolában kötelezővé
tett önkéntes munka, ami segíti a gyerekek személyiségfejlődését, s amiben
a diákok is örömmel vesznek részt. Ezt
megerősítette Kovács Balázs is, aki elmondta, az eddigi tapasztalatok szerint
azok a gyerekek, akik náluk vesznek
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Visszahozni a valóságba a fiatalokat

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
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Február 27-én este a Művészetek Házában adott jótékonysági koncertet Csepregi Éva és Dolhai Attila. A Neoton Família énekesnője 1995-ben hozta létre a Fényszóró Alapítványt, ami a szellemi fogyatékosok kulturális életének támogatására jött létre. A mostani est is ezt a nemes célt szolgálta. A műsorban Dolhai Attila musicalénekes produkciója mellett
népszerű Neoton slágerek hangzottak el Csepregi Évától, sőt, egyes nótákat swing stílusban is hallhatott a közönség.

500 Ft.
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Jegyár:

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.
média negatív hatása ezen a területen is
gondot jelent, ezért is fontos a megelőzés. Ezt kell erősíteni a jövőben.
A rendezvényen Szabó Emma Zsófia
beszélt a készülő ifjúsági koncepcióról,
ami a tervek szerint az óvodás kortól az
egyetemistákig fogná össze a fiatalokkal kapcsolatos feladatokat, majd a helyi oktatási intézmények vezetői foglalták össze, ők hogyan látják az ifjúság
helyzetét. Szűcs Józsefné, a Damjanich János Általános Iskola, Zmák Júlia, a Hajós Alfréd Általános Iskola,
Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium és Bárdy Péter, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium igazgatója
beszéltek arról, mit tartanak a legfontosabb feladatnak. Mint elhangzott,
rendkívül fontosak a közösségi terek és
az érdekes, színvonalas programok,
mert csak ezekkel vehetjük fel a versenyt a virtuális világgal, ami egyre inkább háttérbe szorítja a személyes kapcsolatokat.
Egyre nehezebb „megmozdítani” a
fiatalokat, megtalálni az őket érdeklő
témákat. A tapasztalatok szerint ezek
közé a mozgósító területek közé tartoznak a „Ki mit tud” jellegű vetélkedők,
amin a gyerekek szívesen mutatják be
tudásukat.

részt ilyen tevékenységben, keresik a
lehetőségeket, s a munkát követően
gyakrabban látogatják a kulturális rendezvényeket is.
A program nemcsak a Gödöllőn élő
fiatalokat szeretné megcélozni, hanem
az egyetemistákat is. A Szent István
Egyetem diákjainak képviseletében
Kránics Kitti elmondta, ezt jelentősen
nehezíti, hogy egyrészt a tanulás miatt
kevés szabadidővel rendelkeznek,
másrészt, sokuk csak az oktatási időt
tölti a városban, amint teheti, hazaindul. A legfontosabb lépésnek azonban
azt tartották, hogy az egyetemre az eddiginél hatékonyabban jussanak el a tájékoztatók a helyi rendezvényekről.
A család szerepének, a közösségi
együttműködésnek a fontosságára hívta fel a figyelmet Ditzendy Károly
Arisztid, a HROD Közösségi Gazdasági és Társadalomfejlesztési Központ
igazgatója. Hangsúlyozta, meg kell
erősíteni a fiatalok önmagukba és a jövőbe vetett hitét.
Az előadásokat követően a szervezők
World Café keretében igyekeztek megismerni a résztvevők véleményét a feljk
merült témákkal kapcsolatban.

IRODALMI DÍJ PÁLYÁZAT
Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői
Városi Könyvtár Irodalmi KerekAsztala, az
Irka és a Gödöllői Ottlik Kör irodalmi díjat
alapított 2012-ben, melynek célja Gödöllő
és a gödöllői kistérség tehetséges, pályakezdő irodalmi alkotóinak felkutatása, támogatása, elindítása az írói pályán,
valamint elismerésben részesítése.
A díj szellemisége minden évben Gödöllő
város tematikus évéhez kapcsolódik. Idén
az első világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékezünk Európa szerte. Ezért
2014-ben a Gödöllői Irodalmi Díjra olyan
alkotásokat várunk, melyek hangulatukban
megidézik az összebúvó félelem óráit,
ahogy azt nagy költőnk, Ady Endre írta
1914-ben. A történeteknek nem kell feltétlenül az első világháborúról szólniuk, de
témájukban kapcsolódjanak az alábbi fogalmak valamelyikéhez: helytállás embert
próbáló helyzetekben, szétszakított családok, katonaélet, frontbarátság, világégés
és különös életutak, hadifogság, hazafiság, élet a hátországban.
Pályázni április 30-ig két kategóriában –
próza és vers – lehet. A pályázatra még
nem publikált írásokat várunk. Egy pályázó
maximum kettő verset és egy prózai írást
küldhet be. Versnél terjedelmi korlát nincs,
prózánál maximum 15 ezer karakter (szóközökkel együtt). A pályázatra a jelentkező
kizárólag saját szellemi tulajdonát képező
művet küldjön be. Ha a pályázó máshonnét
vesz át szöveget/szövegrészletet (akár
csak néhány szót is), akkor mindig pontosan tüntesse fel az átvétel tényét.
A pályázat jeligés.
Nevezési díj nincs, a nevezés alsó korhatára 16 év.

A pályaműveket elektronikusan az irodalmidij@gvkik.hu email címre és nyomtatott formában is a következő címre kérjük elküldeni:
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 8.
Mindkét esetben fel kell tüntetni az üzenet
tárgyában vagy a borítékon: Gödöllői
Irodalmi Díj 2014.
A pályaművekre csak a jeligét szabad ráírni, és a kategóriát (vers vagy novella).
Kézírásos pályaműveket nem fogadunk el,
és a pályaműveken személyes adat NE szerepeljen. A pályázathoz külön, zárt borítékban (email-ben külön word dokumentumban) csatoljanak egy adatlapot: jelige,
név, életkor, kategória, lakcím, telefonszám, email-cím, bemutatkozás.
A jelentkezőktől pár soros bemutatkozást
kérünk, valamint a gödöllői kötődés részletezését, amennyiben nem rendelkezik
állandó gödöllői lakhellyel.
A beérkezett műveket neves személyekből
álló szakmai zsűri bírálja el:
– Czigány György, József Attila-díjas író,
költő, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze,
– Galántai Zoltán, író, jövőkutató,
– Kemény István József Attila-díjas költő.
A pályázat összdíjazása 200 ezer forint,
amit a zsűri a beérkezett alkotások függvényében oszt meg. Ezen felül a díjazottak
oklevélben részesülnek.
A Gödöllői Irodalmi Díjat 2014. május 31én, szombaton, a Könyv Ünnepe Gödöllőn
rendezvény keretében adják át.
További információ:
Istók Anna (06-70) 674-4199,
vagy istoka@gvkik.hu

Végső búcsú Szatmáry Bélánétól
Március 6-án, csütörtökön, 15 órakor vesznek végső búcsút a február
21-én súlyos betegség után elhunyt
Szatmáry Béláné Terike nénitől.
A Petőfi Sándor Általános Iskola
nyugalmazott tanárnőjének temetésére a Dózsa György úti temetőben, református szertartás szerint
kerül sor.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A mesélő erdő titkai
A szülők közül sokan olyan
könyveket keresnek a gyermekeiknek, amik nemcsak szórakoztatóak, hanem tanulságos és példamutató történeteket tartalmaznak. Ha a mesék szereplői állatok, akik az
erdőben épp úgy játszanak és
csibészkednek, mint a gödöllői
Pisti, Julcsi és Marci, akkor
már szinte garantált a siker.
Persze az erdőben sem lehet
büntetlenül rosszalkodni, mert
jön Mormogi Mackó bácsi a
szigorú, de igazságos erdőőrző és rendet tesz a rakoncátlan
állatkölykök között. A Kerekerdőben élő kis állatok mindezek mellett példát mutatnak
önfeláldozásból, barátságból
és bátorságból.
Sass Borbála gyermekkönyvtáros is
hasonló véleménnyel van erről,
ahogy ez Fésűs Éva könyvének hátoldalán is olvasható: „A történetek
megtanítják a gyermekeket a helyes
viselkedésre, hogy ne ítélkezzünk
előre, legyünk őszinték, megértőek,
hogy szép, vidám és békés legyen az
életünk, mint a Kerekerdő lakóinak.
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Ajánlom mindenkinek, aki szereti a
tanulságos meséket.”
A történet szereplői végigkísérnek
minket valamennyi fejezetben. Mormogi Mackó bácsi mellett megismerhetjük Kukkantó Manót, aki mindig
jót akar, csak a hiúsága miatt nem úgy
sülnek el a dolgok, ahogy azt ő szeretné. De, ami fontos: végül mindig
belátja, hogy mit rontott el és megpróbálja kijavítani és jóvátenni a hibáit.
A történetek egyik kedves figurája a
kis ökörszem, aki bebizonyítja a gye-

Ünnepeltek és játszottak a Garabonciások

rekeknek, hogy bármennyire is nagy
a baj, némi vidámság és jókedv elűzi
a rossz hangulatot. A kismadár arra is
figyelmezteti a kis olvasókat: ne feledkezzenek meg arról sem, vannak,
akiknek nagyobb gondjaik vannak, s
mégis megbirkóznak vele. De bizonyára sokan választják majd példaképnek Mókus Petit is, aki megmutatja, hogy milyen az igaz barátság és
a bátorság.
A gyerekek nemcsak azt tanulhatják
meg a történetekből, hogy mi a helyes
és a helytelen, hanem sok minden
mást is. Megtudhatják például, mit jelent, ha a medve meglátja az árnyékát
a barlang falán, amikor felébred téli
álmából; hogy a hajnali harmatcseppek gyöngyként csillognak a füvön,
de amikor felkel a nap, annak melegétől elillannak, és láthatatlan párává
változnak a levegőben; hogy a fürkészdarázs a lárváit hernyóbábokba
rejti el és később a pillangók helyett
az ő kicsinyei kelnek ki belőlük. Sőt,
még az is kiderül, hogy a Mikulás nagyon szereti a sült gesztenyét.
A vidám történetek segítségével valamennyi évszak titkaiba bepillanthatunk. Az ifjú olvasók számára az Egri
Mónika által megrajzolt kedves, szerethető figurák teszik még élvezetesebbé a meséket.
(Fésűs Éva: Kukkantó Manó és a Kerekerdő titkai)
-kitti-

A múlt héten többször is előadta a Garabonciás Színtársulat a Három rabló
című mesejátékot a Gödöllői Consort
közreműködésével. A Damjanich János Általános Iskola színháztermében
vasárnap sorra került ötödik előadást

díjas színművész, Gödöllő díszpolgára is köszöntötte. A város vezetője kiemelte: a társulat tagjai a mindennapi
munka mellett végzik művészi tevékenységüket, gyerekek és felnőttek
százainak örömére.

rabonciás forrásvidéke az iskolai bálokban található. Kezdetben alkalmi
előadásokkal igyekeztek kedveskedni
a vendégeknek és kizárólag pedagógusokból állt a társulat. Már a második előadás zenés produkció volt.
Először Az anconai szerelmesekkel
jutottak el Gödöllő határán túlra, ez a
darab 7 előadást ért meg. Sikerrel szerepeltek már Molnár Ferenc és

követően a társulat fennállásának 15.
évfordulóját ünnepelte.
Az iskola drámapedagógiai oktatásában is részt vevő művészeti közösséget Gémesi György polgármester és
Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-

A Garabonciás Alapítvány nevében
Fejes József Endre, a Damjanich iskola igazgatóhelyettese köszöntötte
virágcsokorral Mészáros Beátát, a
társulat művészeti vezetőjét. Mint
visszaemlékezésében elmondta, a Ga-

Shakespeare darabbal is és ma már
egyszerre több produkciót próbálnak.
2009-ben Gödöllő Kultúrájáért díjjal
tüntette ki a Garabonciást az önkormányzat. A közeljövőben újra bemutatják a Galóca című darabot.
lt

Újra próbálják a Galócát

Elfújták a telet a gödöllői fúvósok – Tavaszváró dallamok

Itthon szurkolhatunk a gödöllői énekeseknek
Március 2-án klasszikus és kortárs dallamok egyaránt felcsendültek a Gödöllői Városi Fúvószenekar Tavaszváró hangversenyén. A zenekar már öltözékében is a tavasz színeit varázsolta a Művészetek Háza színpadára, hogy ezzel is vidámságot vigyenek a télvégi-tavasz eleji délutánba. Az esten többek között Bizet és Hidas Frigyes művei csendültek fel, de
Carl Vitrock szerzeményének köszönhetően ír dallamokat is hallhatott a közönség a koncertindulók és komolyzenei átiratok sorában, melyekben ez alkalommal Verdi muzsikája is helyet kapott. A zenekart Ella Attila vezényelte.
A Gödöllői Városi Fúvószenekart legközelebb március 15-én hallhatja majd a gödöllői közönség.

Ismét Országos Népzenei Verseny

A Gödöllő Táncegyüttes fellépései hazai pályán és szakmai fórumokon

A Gödöllei legények gyimesi táncdallamokkal léptek a zsűri elé, a Cilibri énekegyüttes csík megyei népdalokat adott elő, a Cibri énekegyüttes pedig galga
menti karikázó dallamokat és székelyföldi dalcsokrokat szólaltatott meg.

jk

Országos rendezvényeken és szűkebb pátriájában egyaránt sikeresen szerepelt az elmúlt hetekben a Gödöllő Táncegyüttes,
melynek tagjai a hét végén ismét felléphettek a Néptáncantológián, ahol az ország legkiemelkedőbb alkotásait fűzik egy csokorba. Az Operett Színházban megrendezett eseményre a 2013-as év szakmai sikereként került beválogatásra a „PADHELYZET”,
Moussa Ahmed és Tóth Judit koreográfiája. A táncegyüttes ezt megelőzően, február 22-én is megtisztelő felkérésnek tehetett
eleget: a gödöllői bemutatót követően a Nemzeti Táncszínház budapesti közönsége láthatta a nemrégiben városunkban bemutatott „AZ UTAZÓKÉ” című táncjátékot. E rangos szakmai lehetőséget a Szolnoki fesztivál különdíjaként érdemelték ki táncosaink, akiknek mindezek mellett itthon is akadt feladatuk: február 14 -én az immár hagyományosan megrendezett Balassi Bálint
est közreműködőiként léptek színpadra, Veresegyházon pedig a Rákos mente hagyományos farsangi Menyecskebálján táncoltak együtt a Veresi Népi együttes – szintén országos hírű – tagjaival.
jb

A Frédéric Chopin Zeneiskola három csoportja is bejutott a VII.
Országos Népzenei Verseny országos döntőjébe. A Budakalászon megrendezett elődöntőben a Gödöllei legények, a Cilibri
és a Cibri énekegyüttesek szerepeltek eredményesen.

A megmérettetésen a Cibrihez a Kiscibrik is csatlakoztak, így egy kibővített
énekegyüttes tolmácsolásában csendülhettek fel a dalok.
A VII. Országos Népzenei Versenyt háromévente rendezik meg, a döntő
minden alkalommal Gödöllőn zajlik. Az idén április 3-4-5-én, a Damjanich János Általános Iskola színháztermében mutatkoznak be a tehetségek.
bj
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Csurák Erzsébet munkái Gödöllőn

Schimmel volt, Schimmel lett

Selyemúton

A Gödöllői Királyi Kastély 21. századi történetében kiemelkedő jelentőségű volt 2011 első féléve, amikor Magyarország az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét töltötte be.
A kastély falai között több fontos
megbeszélést és konferenciát rendeztek, ezek kiemelt helyszíne a felújított
lovarda volt. A lovardával egyidőben
megújult a Rudolf-szárny – lovarda –
istállók által határolt udvarrész, az
úgynevezett Schimmel-Hof is. Az udvar Grassalkovich I. Antal kedvenc
lováról, Schimmelről kapta a nevét,
ugyanis a 18. század második felétől
(első említése 1763-ból való) az udvar közepén állt Schimmel életnagyságú szobra.
Grassalkovich I. Antal földesúrként és fontos udvari tisztségek viselőjeként gyakran utazott, hol Bécsbe
vagy Budára, hol birtokaira, így nagy
becsben tartotta az akkori közlekedés
legfontosabb „eszközeit”, a lovakat.
Számukra szép és kényelmes istállót
építtetett először a kastélykápolnával
szimmetrikus épületszárnyban (a
mostani ún. Gizella-szárny földszintjén), majd egy külön épületrészt a lovarda mellett, távolabb a lakrészektől.
A gróf legkedvesebb lováról,
Schimmelről (mely németül „penészt” jelent, és használták a szürke
vagy fehér ló megnevezésére is) egy
anekdota is fennmaradt, melyet először Odrobenyák János közölt „Gödöllő hajdan és most” címmel megjelent könyvében: „A gróf valahányszor
télre Bécsbe utazott, kedves szürke
lovát az otthon maradt udvari sze-

Schimmel szobra, mögötte
a fedett folyosó, 1896

– Nem én mondtam, hogy
a Schimmel megdöglött, maga a gróf úr mondotta; tehát
én a gróf urat sem meg nem
szomorítottam, sem kegyvesztésbe nem esthetem.”
A kedvenc ló emlékét őrző
szépen kifaragott ágaskodó
lószobor méltó dísze volt a
déli szárny és az istálló–lovarda által közbezárt udvarnak. Állítólag amikor 1866ban Erzsébet először Gödöllőn járt, érdeklődve nézte
meg a híres ló szobrát. Aztán
pár év múlva, amikor egyre
több időt töltött a kastélyban
a lovakat és a lovaglást kedvelő királyné, számára nemcsak fedett verandát, hanem
fedett folyosót is tervezett
A szobor az 1930-as években
Ferdinand Kirschner neves
bécsi építész. A folyosó, az
mélyzet illetőleg a tisztség különös fi- úgynevezett Wanderbahn a lovarda és
gyelmébe ajánlotta, sőt távoztakor azt az istállók felé elágazott, és szépen
mondta, hogy aki e szürke paripa el- megkerülte Schimmel szobrát. Az
vesztét neki hírül adja, az őt nagyon 1896-ban megjelent Ripka Ferenc:
megszomorítja s a gróf kegyét eljátsz- Gödöllő, a királyi család otthona císza. A szürke paripáról időnként je- mű könyvben lévő fényképen jó látlentést kellett Bécsbe küldeni. A pari- szik a magas talapzaton álló szobor és
pa azonban örök életű mégsem lehe- mögötte a borostyánnal dúsan befuttett s végre mégis megdöglött. Gödöl- tatott, fedett folyosó.
lőn ez oly rémülést idézett elő a gróf
Erzsébet királyné halála után a veemberei között, hogy nem volt köztük randával együtt valószínűleg a folyoegy sem, ki elég bátorsággal bírt vol- sót is elbontották, ekkor a lószobrot
na e hírt a kegyes grófnak tudomására körbeépítették valamelyik építmény
hozni, mindenki félt a kegyvesztéstől. szép, apácarácsos léceivel, tetőzetet is
Egy azonban végre mégis találkozott, kapott, így már nem volt annyira kitéaki elég merész volt Bécsbe a grófhoz ve az időjárás viszontagságainak. A
felutazni, s midőn egyetsmást a gróf fülke és a szobor a helyén állt még a
kikérdezett tőle, Horthy-korszakban is. Több fénykéelkezdé:
pet ismerünk róla az 1930-40-es
– Hja a Schim- évekből, aztán 1945 után eltűnt. Még
mel, a Schimmel nemrég, a Gödöllői Magazin legutób…
bi számában is így írt a szobor sorsá– Mi, talán be- ról Kaján Marianna, a kastély muteg? – kérdé a zeológusa. A szobor után folyamatogróf.
san kutattak az elmúlt években, s a
– Hja a Schim- fordulatról, február 21-én értesülhemel, a Schim- tett a közvélemény, amikor bejelenmel!!!
tették, csaknem 70 év után megtalál–
Megdög- ták a szobor maradványait. A követlött?? – kérdé új- kező hónapokban sor kerülhet a feltára a gróf.
rásra és a helyreállításra, hogy a göAlighogy ki- döllőiek és a kastély látogatói mihamondta e szót a marabb ismét teljes szépségében látgróf, a küldött hir- hassák a legendás Schimmelt.
(K)
telen közbevág:

Hamvazkodással kezdődik a böjt

A megtisztulás ideje
Hamvazószerdával kezdődik a negyvennapos böjt, mellyel a katolikus keresztények Jézus feltámadásának ünnepére készülnek fel; az idén ez a felkészülési időszak március 5-én kezdődik. E húsvéti bűnbánati idő kezdetekor régi hagyomány szerint az istentiszteleten résztvevők homlokára a
bűnbánat lelkületének külső jegyeként hamuból keresztet rajzolnak
(hamvazkodás).
Hamvazószerda a nevét a nyilvános vezeklés egykori formájától kapta: a vezeklők vezeklő ruhát öltöttek,
majd hamuval megszórták őket. A hamu már az ókorban és az Ószövetségben is a semmiség és a mulandóság
jelképe volt.
A nyilvános vezeklés szokása a 10.
században megszűnt, ebből alakult ki
a hamvazkodás mai rítusa. Körülbelül
a 11. század végétől ehhez az előző év
virágvasárnapján használt pálmaágak
elégetésekor keletkezett hamut használják fel. A pap hamvazószerdán ezzel a hamuval rajzol keresztet a hívek
homlokára – minden élet mulandóságának emlékeként – e szavak kíséretében: „Memento homo, quia pulvis
es, et in pulverem reverteris – El ne
feledd ember, hogy por vagy és vissza

kell térned a porba.” Manapság a katolikus egyházban nagypéntek mellett hamvazószerda az egyetlen szigorú böjti nap. E két napon az előírás
szerint a híveknek csak egyszer szabad jóllakniuk és húsételektől tartózkodniuk kell. Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjt (Quadragesima) a
húsvét előtti negyvennapos előkészületi időszak, ami húsvétvasárnapig
tart, amit idén április 20-án ünnepelünk.
A nagyböjt Jézus Krisztus negyven
napi böjtölésére, szenvedésére és kereszthalálára emlékeztet, ez a lelki
megtisztulás, a húsvétra való felkészülés ideje.
Az erre az időszakra eső hat vasárnap nem számít bele a negyven napba, nem része a böjtnek, mert minden
vasárnap Krisztus feltámadásának
emlékünnepe.
A nagyböjt kialakulása a késő
ókorra és a kora középkorra tehető.
Az őskeresztények húsvét előtt egykét napos vagy 40 órás böjtöt tartottak. A negyvennapos böjtről elsőként
a niceai zsinat (Kr. u. 325) tesz említést.
A szigorú nagyböjt általában már
nem szokás, napjainkban a római ka-

tolikusoknál általánosan elfogadott,
hogy hamvazószerdán és nagypénteken napi háromszor étkeznek, de csak
egyszer laknak jól, s pénteki napokon
nem fogyasztanak húst. Mindezek
mellett előtérbe került a lelki felkészülés.
A görög katolikus egyházban a hétfőn kezdődő nagyböjtbe nem számít
bele a nagyhét, a vasárnap mellett pedig a szombatot sem tekintik böjtelő
napnak (nagyszombat kivételével). A
napok számát felkerekítették, és egy
teljes hetet vezettek be előböjtnek, s
ezt megtoldották két előkészületi héttel, amikor fokozatosan elhagyták a
hús és a vaj fogyasztását.
Nagyböjt első napján és nagypénteken az állati eredetű termékek fogyasztása, szerdán és pénteken pedig
a húsé nem megengedett. Nagyböjt
hétköznapjai bűnbánati napok, amikor a hívők személyesen döntenek a
böjt jellegéről. Mindezek mellett ez a
csend időszaka, amikor Istenhez, a
családhoz és önmagukhoz kerülnek
közelebb.
A reformátusoknál a külső szabályok háttérbe húzódnak, így nincs
előírt nagyböjt. A felekezetalapító
Kálvin szerint a húsvétot megelőző
időszak elsősorban a lelki felkészülésről szól.
Az evangélikusok hasonlóképpen
nem böjtölnek, hanem a lelki megújulást tartják szem előtt.
(ny.f.)

Csurák Erzsébet selyemképeiből
nyílt kiállítás a Művészetek Házában
március 1-jén. A győri művész eredetileg rajztanárként végzett, s a ’90-es
években került kapcsolatba a selyemfestéssel, ami akkoriban még új területnek számított. A technikát Bécsben
sajátította el, s azóta készíti különleges alkotásait.
„Úton lenni izgalmas kaland! Úton
lenni térben és időben, fejben, szívben és lélekben, a múltból a jelenen át
a jövőbe. Nincs kitaposott ösvény, de
Isten tudja, hogy merre kell mennem!
Ebből a hitből születtek meg a kiállítás képei, amelyek az én belső világom selymei, sejtelmei. Napút, fényút, selyemút….” Ezekkel a szavakkal

ajánlja az alkotó az érdeklődők figyelmébe képeit, melyek március 29ig tekinthetők meg. A tárlatot Pecze
Dániel alpolgármester nyitotta meg.
(bd)

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

SZERELMETES HISTÓRIÁK
A Sisi Baráti Kör sorozata, 7. rész

2014. március 17. (hétfő), 17.00 óra
„Ó az a két gödöllői nap...”
Németh László és Démusz Ella Gödöllőn fogant szerelme.

Előadó: Gaálné dr. Merva Mária irodalomtörténész,
ny. múzeumigazgató
(A belépés díjtalan!)

Ne félj babám, nem megyek világra

Felhívás családi emlékek gyűjtésére
Családi emlékek gyűjtésébe kezd a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ az első világháború kitörésének
századik évfordulója alkalmából rendezendő kiállításához.
Olyan gödöllői és Gödöllő környéki, az első
világháborúval kapcsolatos fotók, képeslapok, levelek, katonakönyvek, naplók tulajdonosainak jelentkezését várjuk, akik szívesen
felajánlják bemutatásra a személyes tárgyaikat a kiállítás során.
Várjuk azok jelentkezését is, akik az első világháborúhoz kapcsolódó életutakat, személyes történeteket, visszaemlékezéseket szóban megosztanák velünk. Ezeket rögzítjük, majd a tárgyi anyagokkal együtt a kiállításon bemutatjuk.
A dokumentumok összegyűjtésével az a célunk, hogy a könyvtár sajátos eszközeivel készített interaktív kiállítás keretében bepillantást
nyújtson abba, hogy hogyan él tovább a korszak a családok emlékezetében.
A dokumentumokat az alábbi címekre lehet elküldeni vagy
személyesen elhozni:
Cím: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.
e-mail: konyvtar@gvkik.hu
Bővebb információ: +36/28/515-280, 515-539, Fóthy Zsuzsanna
A régi ház – Tematikus év 2014
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Az év emlőse a keleti sün
Idén először hirdeti meg az Év Emlőse rendezvénysorozatot a Vidékfejlesztési Minisztérium által működtetett Vadonleső Program. Céljuk,
hogy – egyeztetve a szakmai szervezetekkel – minden évben más és
más őshonos emlősállatunkra hívják
fel a figyelmet, és ezzel is segítsék a
fajok megismerését, valamint hatékonyabb védelmét. Idén az év emlőse
a keleti sün (Erinaceus roumanicus).
A védett keleti sün hazánk egyetlen

rendezvénysorozat keretében a sünök
gyakorlati védelmét elősegítő és elterjedésüket részletesebben nyomon
követő programokat is indítanak országszerte.

őshonos sünfaja, természetvédelmi
értéke 25.000 forint. Az Év Emlőse

A „Sünbarát kert” kezdeményezéssel
a lakott területeken, kiskertekben
való biztonságosabb megtelepedésüket, a regionális és országos meseés képregényíró versennyel pedig
népszerűsítésüket, a környezeti nevelésbe való bevonásukat is segítjük.
hvg.hu

Ötezer állat jut a meggyilkolt zsiráf sorsára
Évente körülbelül 3000-5000
fogságban élő állatot altatnak
el, lőnek le az európai állatkertekben – közölte Leslie Dickie,
az Európai Állatkertek és Akváriumok Társaságának (EAZA)
vezérigazgatója a BBC-vel.
A Marius nevű zsiráf megölése a koppenhágai állatkertben óriási felháborodást váltott ki állatbarátok körében.
Ilyen azonban nem csak Dániában
fordul elő. Lesley Dickie a 30005000-es számról elmondta, hogy ez a
társaság becslése az állatkertekben
eutanáziával megölt állatokról, kezdve az ebihalaktól egészen a zsiráfig.
Ami az elpusztított nagy állatokat –
tigriseket, oroszlánokat, medvéket,
zsiráfokat – illeti, számuk évente kevesebb mint néhány száz.
A társaság fajmentő programjához
csatlakozott mintegy 340 európai állatkertnek, amilyen pontosan csak
lehet, meg kell adni az egészséges állatok megölésének pontos okát, ám
ezt nem mindig teszik meg.

A BBC tudósítója az interneten fellelhető származási törzskönyvek alapján
kiderítette, hogy 2012 októbere óta öt

zsiráfot öltek meg európai állatkertben, valamennyit Dániában. Négy vízilovat Portugáliában, Spanyolországban, Németországban és Dániában. 22 egészséges zebrát 2002 és
2012 között szerte Európában, 2000
és 2009 között 11 arábiai antilopot
pusztítottak el Edinburghban, Lon-

Évi 500 köbméter fát döntenek ki

A hód az új közellenség
Egyre több kárt okoznak a hódok a
Kisalföldön – mondta el a térség erdőgazdálkodásáért felelős társaság illetékese az MTI-nek. Iványi Ákos, a
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. közönségkapcsolati megbízottja elmondta,
hogy a hódok által kidöntött faanyag
mennyisége meghaladja az évi 500
köbmétert, és fiatal erdősítéseikben is
hektárszámra kénytelenek pótolni a
kirágott fácskákat.
A körberágástól kidőlt fák eleve veszteséget jelentenek, de az állva maradó, “lábon száradt” egyedek balesetveszélyesek is, különösen, ha ferdén dőlve a szomszéd fák koronájába
akadnak.
A szakember ismertetése szerint egy
hódcsalád akár egy fél hektárnyi friss
ültetésű nyárast képes néhány éjszaka
alatt tönkretenni.
Hozzátette: az öregebb erdőkben az
okoz gondot, hogy a hódkárok miatt
keletkező foghíjakon, tisztásokon
erőteljes gyomosodás, cserjésedés indul meg, ami a későbbi erdészeti
munkákat akadályozza. Hosszabb
időtávon a növedékveszteség és az
erdők széndioxid-megkötő képessé-

gének romlása is jelentős hatás, valamint járulékos kár az is, hogy a kidöntött fák, illetve a helyükön megerősödő aljnövényzet akadályozza az
árvizek lefolyását.

A Hanságban az okoz problémát,
hogy a számtalan szűkebb vízelvezető csatorna némelyikében a hódok által épített kisebb gátak jelentősen,
akár tizedére képesek csökkenteni a
lefolyó víz mennyiségét – mondta
Iványi Ákos. Megemlítette, hogy a
hódok üregei miatt rendszeresen
süllyednek meg a csatornák partján

KEDVES KUTYABARÁTOK!

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Kira: Staff keverék ivartalanított szuka. Jelenleg ideiglenes
befogadónál van, de a magányt
és a megkötést a séták ellenére
nagyon nehezen viseli.

ben, amelyek szintén csatlakoztak az
európai fajmentő programhoz.
Három tigriskölyköt öltek meg a magdeburgi állatkertben 2010-ben, a törzskönyvben ésszerű ok megjelölése nélkül, ám ezeket az eseteket az EAZA
mégis ésszerűnek és tudományosan
igazoltnak ítélte meg.
mno.hu
kialakított utak is, a gödrök pedig
olyan mélyek lehetnek, hogy azokban
bármelyik, traktornál kisebb kerekű
jármű elakad. A problémára már a természetvédelmi szakemberek is keresik a megoldást.
Emlékeztetett arra: a nyolcvanas évek
közepén telepítettek a rágcsáló által
túlnépesedett Nyugat-Németországból eurázsiai hódokat
Ausztriába, majd az állatok a határmenti térségből, a vizek mentén érkeztek Magyarországra. Először 1991-92-ben észlelték
az erdészek a hódok rágásának nyomait, ám az állat
jelenlétét hosszú ideig titkolták a nagyközönség
elől, nehogy a turistainvázió megzavarja a kontinens szerte védett, veszélyeztetett faj egyedeinek
életét. Később a WWF
magyarországi szervezete közel 250
hódot telepített az országba, ebből is
jutott a Kisalföldre. Iványi Ákos szerint
az évtized elején 7-900 darabra tették a
teljes hazai hódpopulációt. Az állat a
Duna teljes hazai szakaszán elterjedt, de
épp a Szigetközben van a legtöbb, és itt
a legjelentősebb a szaporulat is.
napigazdasag.hu

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.

Róka: Felnőtt keverék kan.
Egyedi azonosítója nincs. Nagyon kedves, barátságos csaholós. Új gazdáját keressük!

Megérkezett az első fekete gólya a gemenci erdőbe, a webkamerán keresztül
is megfigyelhető hím a szokásosnál két
héttel korábban foglalta el fészkét – közölte a gemenci erdőgazdaság az MTIvel. A tavaly is az erdőgazdaság keselyűsi erdészháza mellett fészkelt, gyűrűzött gólya tért vissza február 24-én.
Egyedülálló, hogy a védett faj egy példánya ilyen korán érkezett meg, eddig
legkorábban március elején tűntek fel a
fekete gólyák a gemenci erdőben. Valószínűleg az enyhe, csapadékos időjárás
befolyásolja a vonuló madarak indulá-

azonban a májusi hűvös, esős időben
kihűltek és elpusztultak az állatok. A
tojó elhagyta a fészket, a hím pedig
egyedül nem volt képes gondoskodni
róluk.

sát; korábban érkezett és már nászrepülését végzi az erdei szalonka is.
A Gemenc Zrt. a Duna-Dráva Nemzeti
Parkkal, a Magyar Madártani Egyesülettel (MME) együttműködve tavaly
helyezett el a keselyűsi erdészház mellett álló két fán webkamerákat.
A www.gemenczrt.hu honlapon a kamerán keresztül ezúttal is figyelemmel
lehet követni a gólyák mindennapjait.
A gólyacsalád költése tavaly sikeres
volt, négy fióka kelt ki a tojásokból,

feketególya-állomány; tavaly 40-45
pár fészkelt az ártéri erdő területén, és
arra számítanak, hogy idén is ekkora
számban térnek vissza.
Magyarországon az 1990-es évek közepe óta 150 párról 300-ra nőtt a védett faj állománya.
A gemenci tájegység egyedülálló abból a szempontból, hogy a Sió-torok
és a déli országhatár közötti területen
élnek a legnagyobb sűrűségben fekete
gólyák.
MTI, Kép: MME

A feketególyák rendszerint áprilisban
kezdik a költést, a fiókák májusban
kelnek ki, kirepülésük akár már július
közepén megkezdődhet, de zömmel
augusztus elején zajlik. Ezután néhány hetet a fészkelőhely közelében
tartózkodnak, majd útra kelnek.
Az utóbbi években stabil a gemenci

donban, Rotterdamban és Zürichben,
valamint több mint tucatnyit Katarban és az Egyesült Arab Emírségek-

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

Megérkezett az első fekete gólya a Gemencbe

Pötyi: 4 hónap körüli keverék
Zománc: Kedves, középkorú ka- szuka. Azonosítója nincs.
nocska. Más kutyákkal kicsit ke- Szobatiszta, ápolt, reméljük vakec. De az embereket nagyon sze- laki nagyon keresi!
reti!

2014. február 26-án hajnalban eltűnt a Királytelep – Iskola utcából az udvarunkon levő kennelből a 2 hónapos fekete puli kutyusunk. Aznap reggel felbukkant a piacon, de ezután nincs több információm róla. A gyermekeim
nagyon várják haza! Tel: 30/626-1276.

ELVESZETT KUTYA
Eltűnt Máriabesnyőről az Alma utcából, Damil
névre hallgató, 8 év körüli keverék, ivartalanított
nőstény, fekete-barna drótszőrű, vékonytestű kutyus.
Nem volt rajta nyakörv, bal füle mögött azonosító
chip van. Aki látja, vagy megtalálta, kérem hívjon:
06-30-4260-640.

Gazdát keres ez a sportos,
emberszerető kétéves keverék kislány. Oltva, chipelve van. Ár: szeresse a
gazdi!! Tel.: 70-2819-555.

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

TURUL ÁLLATORVOSI
RENDELŐ
DR. MILEI LÁSZLÓ
Tel.: 06-30/551-1346.
H-P: 10-12 és 17:30-19.00
Szo: 10-12 és V: 17:30-19.00
Háznál történő kezelések
megbeszélés szerint.
Turul Állatorvosi Patika
H-P: 9-19, Tel.: 06-30/9439-898.
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u. 2.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Március 8-án és 9-én
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855-726

8 Gödöllői Szolgálat

2014. március 4.

Sport

Röplabda – Irány az elődöntő

Vívás – Junior Európa-bajnokság

Ismét kardvívó BEK Gödöllőn

Könnyed TEVA-GRC továbbjutás

Bancsics Máté 13. az Eb-n

Könnyedén, 3–0-ás összesítéssel jutott a legjobb négy közé a
TEVA-Gödöllői RC csapata a
női NB I-es bajnokságban a
kaposváriakkal szemben.

Izraelben rendezik az idei junior
vívó Európa-bajnokságot, melyen egy gödöllői vívó, Bancsics
Máté is pástra állt. Az első éves
junior korú Bancsics kard egyéniben a 13. helyen végzett.

Március 10-én, hétfőn 10 órai kezdettel
kardvívó Bajnokcsapatok Európa Kupáját rendeznek Gödöllőn, a Premontrei
Gimnázium csarnokban, természetesen
a címvédő Gödöllő részvételével. A tavalyi BEK-et nyerő GEAC mellett hazánkat még a magyar bajnok Vasas képviseli, míg a külföldi csapatok közül eddig a román Dinamo Bukarest (ez egyben a román válogatott is), a francia
PAU France, az osztrák Fecht-UnionMödling és az angol Tourn csapata jelezte érkezését. A rendező GEAC csapata a Gémesi Csanád, Gáll Csaba, Gémesi Bence, Bancsics Máté összetételben próbálja majd megvédeni címét.

Az első, hazai pályán elért 3:1-es győzelmet követően előbb a Somogy megyei városban, majd ismét Gödöllőn
nyertek Csengeri Petráék 3:0-ra,
ezzel az előző évek hagyományainak
megfelelően a legjobb négy közé jutott a csapat a hazai sorozatban.
Az egyik fél harmadik győzelméig
tartó negyeddöntőt 3–0-ás összesítéssel abszolválta Horváth András csapata és várhatja a március 7-ei folytatást, ahol már a döntőbe jutásért mérkőznek a gödöllői hölgyek: az ellenfél a Békéscsaba lesz.
A Békés megyeiek nem ismeretlenek
a mieink számára, ugyanis az idei
MK-sorozatban már összemérte tudását a két alakulat, szintén az elő-

döntőben, amiből a TEVA-GRC jött
ki győztesen és jutott a Magyar Kupa
döntőjébe.
Az egyik fél harmadik győzelméig
tartó párharcot Gödöllőn kezdik a
csapatok és ha esetleg eljutnának 5
mérkőzésig, akkor Gödöllőn is fejezik be.
Női NB I negyeddöntő, 2. mérkőzés
1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-11, 13, -20)
Női NB I negyeddöntő, 3. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 3-0 (14, 16,
12)
NB I. ELŐDÖNTŐ
Március 7., péntek 18:30
TEVA GRC –
LINAMAR-BÉKÉSCSABAI RSE
Március 12., szerda 18:30
TEVA GRC –
LINAMAR-BÉKÉSCSABAI RSE
(SZIE Sportcsarnok)

Labdarúgás – Nagykőrösi iksz

Pontos szezonnyitány
Pontszerzéssel kezdte a tavaszt
a Gödöllői SK labdarúgó csapata.
Jenei Sándor tanítványai Nagykőrösön értek el 1–1-es döntetlent a megyei I. osztályú bajnokság 16. fordulójában.
Remek rajtot vett a Gödöllő első tavaszi
fellépésén, akik a forduló előtt 1 ponttal
előzték meg a vendéglátókat a tabellán.
Nagy Roland góljával már a 9. percben
vezetést szerzett a GSK, de a hazaiaknak bő negyed óra elteltével sikerült
egyenlíteni. A foytatásban mindkét kapu
előtt adódtak helyzetek, de az eredmény
nem változott, így döntetlennel ért véget
az első tavaszi meccse a gödöllőieknek.
Városunk tizenegye 21 pontjával jelenleg a 8. helyen áll a bajnoki tabellán.
Pest megyei I. osztály, 16. forduló
Nagykőrösi Kinizsi TL FC – Gödöllői
SK 1–1 (1–1) Gól: Nagy Roland.
Megyei I. osztály, 17. forduló
Március 8., szombat 14:30,
Táncsics M. Úti Sportcentrum:
Gödöllői SK – Csomád KSK

II. osztály – Lenullázott GEAC
Az első 30 percben eldőlt a Gödöllői
EAC első tavaszi bajnoki mérkőzése,
miután a vendég aszódiak ezidő alatt
négy góllal terhelték az "egyetemisták"
kapuját. Az egyetemisták ugyan magukhoz tértek, de gólképtelenek maradtak a folytatásban, így nem meglepő,
hogy végül kikaptak. Sztriskó István
együttese 16 ponttal a 12. helyen áll a
megyei II. osz-tály északi csoportjában.
Pest megyei II. osztályú Északi-csoport, 16. forduló
Gödöllői EAC – Aszód FC 0–4 (0–4)
III. osztály – Pályán a GSK II is
A nőnapi hétvégén minden gödöllői csapat megkezdi a tavaszt. A megyei I, illetve másod osztályú küzdelmek után a III.
osztályban is pályára lépnek a csapatok,
így Legéndi György alakulata a Gödöllői SK kettő is, akik Vácrátóton vizitálnak március 9-én első tavaszi fellépésük
alkalmával.
-ll-

Asztalitenisz – Vegyes gödöllői évkezdet
Felemás idénykezdetet produkáltak a gödöllői asztalitenisz csapatok. A férfi Extra Ligában szereplő
GEAC első csapata győzelemmel
indította a 2014-es évet, majd jött
két vereség. Az NB II-ben a második csapat 3 győzelemmel és egy
vereséggel áll, míg az NB III-ban
szereplő GEAC III mérlege: 1 győzelem, 3 vereség.
A megyei bajnokságban szereplő csapatok közül az IV-es formáció mérlege 4
győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, az V-ös
alakulaté 3 siker, 2 zakó, a VII-es csapaté
3 győzelem, 1 vereség, a VI-os gárdáé 5
vereség, míg a VIII-as egyleté 5 vereség,
1 győzelem.
Férfi Extra Liga eredményei: Budaörs
II. – GEAC 4–6; GEAC – Pécs 1–9;
GEAC – Pénzügyőr I. 3–7/ NB II-es
eredmények: GEAC II – Apagy II 16–2;
Diósgyőr –GEAC II 8–10; Ózdi VSE –
GEAC II 9–9; GEAC II – Nyírmada
18–0/ NB III eredményei: GEAC III. –

Kakucs I. 12–6; GEAC III – H-Generál
3–15; GEAC III – Göd I. 7–11; GEAC III
– Szentendre I. 4–14/ Pest megyei A csoport eredmények: GEAC IV – King
Pong I. 11–7; GEAC IV – Göd 9–9;
GEAC IV – Gyál ASE 11–7; GEAC IV –
Újhartyán II. 14–4; GEAC IV – Újhartyán I. 3–15; GEAC IV – Dunaharaszti I.
11–7/ Megyei B, északi csoport: GEAC
V – Perbál 10–8; GEAC VII – Telki SE
15–3; GEAC V – Göd III 11–7; Őrbotytyán II – GEAC VII 1–17; Szentendre II –
GEAC VII 11–7; GEAC VII – GEAC V
10–8; GEAC V – Telki SE 14–4; GEAC
VII – Váci Reménység 14–4; GEAC V –
Szentendre II 6–12/ Megyei B, déli csoport: GEAC VI. – Maglód I. 2–16;
GEAC VIII. – Csömör 3–15; Budaörs –
GEAC VI. 17–1; GEAC VIII. – Nagykáta II. 4–14; Budaörs – GEAC VIII. 14–4;
Dunaharaszti II – GEAC VI 18–0; GEAC
VI – Gyál II 4–14; GEAC VIII – Maglód
II 7–11; GEAC VI – Kakucs II 3–15;
GEAC VIII – Albertirsa 7–11; King-Pong
II – GEAC VIII 3–15.
-lt-

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
A Grassalkovich SE felvételt hirdet csoportjaiba. Várják 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 csoportba várjuk a 3-6
éves mozgékony gyerekeket. Sok mozgással az ügyesség fejlesztése a célunk.
Összerendezzük, sokoldalú képzéssel élményt adunk az ovisoknak.„ Érd.: Kőhler
Ákosnál, a Damjanich iskola tornatermében hétfő, szerda, péntek 16-17 óra között
vagy a 06/20-951-10-72-es számon!

Az európai kontinensen jelenleg 5. helyen rangsorolt gödöllői kardvívó az 53
fős mezőnyben a csoportküzdelemből 4
győzelemmel és 2 vereséggel jutott a
legjobb 32 közé, majd a 16 közé jutásért
a lengyel Artur Sztasakot verte 15–3-ra.
Következett a nyolcaddöntő, ahol a román Julian Teodosiuval szemben 15–12
arányban alulmaradt, így végül a 13. helyen végzett első junior Eb-jén egyéniben. A magyar kard csapat tagjaként
március 4-én még pástra áll Bancsics
Máté, így akár még fényesebb is lehet a
kontinensviadal számára.

Atlétika – Fedettpályás és téli Ob

Három GEAC arany
Sikeresen szerepeltek a GEAC
ifjúsági és junior atlétái a téli
szezon utolsó nagy megmérettetésén, a Fedettpályás ifjúsági
és junior Országos Bajnokságon, valamint az ugyanezen
korosztályok számára kiírt Téli
Dobó Ob-n, amelyeken összesen három aranyérmet nyertek
atlétáink.
Az első helyek megszerzésében az ifjúsági korosztályú Príma Balázs
kezdte a sort, aki 61,90 méterrel nyerte a gerelyhajítást. Ebben a versenyszámban a gödöllői fölényt jelzi,
hogy a harmadik és negyedik helyen

is GEAC-os atléta végzett Kerekes
Marcell és Esztergály Koppány személyében. Következtek a lányok,
ahol Kovács Emma 42,30 m-es dobása ezüstöt ért, Györe Fanni pedig a
7. lett.
A gödöllői atléta műhely második
aranyát a kitűnő taktikai versenyt futó
Pápai Márton hozta, aki az 1500 mt nyerte 4:56,83 századmásodperces
idővel. A középtávfutó Pápai 3000 men is remekelt, itt a 2. helyen ért célba, így ő lett a GEAC-os fiúk legeredményesebbje.
A harmadik aranyat Répási Petra
szerezte, aki a junior mezőnyben 200
m-en 25,51 mp-es idővel nyert, míg

RG – Ujjáéledt kéziszer csapat

-li-

60 méter gáton a 2. lett.
Érmes helyen végzett még az ifjúsági
korcsoportban Fatér Zoltán, aki rúdugrásban 380 cm-ig jutott, ezzel a 3.
legjobb lett a mezőnyben. Ajkler
Eszter magasugrásban 163 cm-el
szintén bronzérmes lett, míg Kriszt
Botond a juniorok között gerelyhajításban lett harmadik (51,21m). Botond indult még 60 gáton és távolugrásban is, mindkettőn kitűnő egyéni
csúcsot ért el, ”bejelentkezve” a tízpróba bajnokság egyik érmére.
További GEAC helyezések: 4 hely:
Kovács Emma (magasugrás – 163
cm), Nagy Imola (1500 m – 5:14,89
szmp.); 5.hely: Fekete Ábel (3000
m), Simonváros Zsombor (magasugrás), Esztergály Koppány (súlylökés kitűnő 14,64 m), Renner Luca (távolugrás), Kovács Emma (súlylökés),
4x200 női ifi váltó.
-maző irányításával.

-tt-

Seregi Dominika is a keretben
A 2011-es sikertelen kvalifikációs világbajnokság után a ritmikus gimnasztika
kéziszer válogatottját újraszervezték.
Nagy örömünkre az 5 egyesületből a válogatottba behívott 10 sportoló közül a

Vuelta SE sportolója, a gödöllői Seregi Dominika (a képen jobbra az első) is a magyar nemzeti csapat tagja.
A magyar RG csapat heti 33 órában
edz az ukrán Nina Yeresko vezetőed-

Kerékpársport – Kőbányai Bringapark zárófutamán

Bike-Zone: Hét dobogós hely
Az elmúlt hétvégén rendezték
a Kőbányai Bringapark Kupa
befejező futamát, ahol az egyre növekvő érdeklődés mellett a gyerekeké volt a főszerep. A Bike-Zone csapata
összesen 7 érmet szerzett a
záró futamon.
A napsütéses, tavaszias idő igazán
kedvező feltételeket biztosított a

versenyzőknek. A Bike–Zone gyermek és felnőtt kerekesei számos kategóriában képviselték egyesületüket. A gyermekmezőnyben Rónay Kristóf 1.,
Rigó Lili Nóra, Kiss Máté
Zalán, Rónay Bálint és
Kiss Emma Lotti egyaránt
2. helyen végzett saját kategóriájában, míg Kiss Vince
Dániel 3. helyezést ért el. Az

Kézilabda – Kettős vereség Ózdon

A minimum volt a maximum
Minimális, egy gólos különbségű vereséget szenvedett a Gödöllői KC Ózdon az NB I/B 17.
játéknapján, míg ezúttal a juniorok is alulmaradtak.
Nem tűnt könnyűnek az ózdi kirándulás a gödöllői csapat szempontjából, ráadásul a BAZ megyeiek erősí-

teni is tudtak a téli szünetben, míg a
gödöllőieknek erre nem volt lehetőségük. Bartos Gábor tanítványai
mindezek ellenére mindent megtettek
annak érdekében, hogy kihozzák a
maximumot a meccsből, ami az egygólos vereséghez volt elegendő.
A GKC 1 ponttal továbbra is a 14.,
utolsó helyen áll a bajnoki tabellán

Sakk – Egy siker, egy vereség az éllovasoknál

Újabb GSBE bravúr
Újabb bravúros győzelmet arattak a Gödöllői Sakkbarátok az
NB II-es csapatbajnokság legutóbbi fordulójában, akik a listavezető Honvéd Auróra SE otthonában tudtak nyerni.
A GSBE győzelemének értékét növeli,
hogy a forduló előtt holtversenyben él-

lovas Auróra SE négy nemzetközi mesterrel ült le és mind a 12 táblán magasabb Élő ponttal rendelkezett. A csapat 3
fordulóval a befejezés előtt a 8. helyen
áll holtversenyben Pestszentlőrinccel.
A megyei bajnokságban az ötfős gödöllői csapat papírforma vereséget szenvedett a minden táblán erősebb játékosokkal rendelkező, nem mellesleg listave-

U17-es korosztályban Máhr Péter
1. helyezést szerzett, Zsidai Sándor
U23-ban negyedikként ért célba.
Férfi Hobby kategóriában Rigó
Zsolt 7., Molnár Zoltán 9., Master
1-ben Kiss András 5., Kiss Gábor
-bz7. helyen zárta a futamot.

csoportjában.
A juniorok a remek tavaszi kezdést
követően ezúttal kikaptak, így egy
pozíciót visszacsúszva, jelenleg 22
pontjukkal a 3. helyen állnak.
NB I/B. Keleti-csoport, 17. forduló
Ózdi KC – Gödöllői KC 28-27 (1515)
Juniorok: Ózd – Gödöllő 33-31 -ilNB I/B keleti-csoport, 18. forduló
Március 8., szombat 16 óra,
egyetemi sportcsarnok:
Gödöllői KC – Békési FKC
zető Dunaharaszti ellen, ezzel továbbra
is a 7. helyen áll a bajnokságban.
NB II Erkel csoport, 8. forduló
Honvéd Auróra SE – GSBE 5,5–6,5
Győzött: Reznák A., Veréb G., Sillye K.,
Hönsch P., Tóth M.; Döntetlen: Nagyajtai G., Ruttkay P., Törőcsik J.; Vesztett:
Kőszegi L., Kozma G., Szabó Z., Szűcs
Pest megye I/A, 6. forduló
Dunaharaszti – GSBE II 4–1
D.: Posztobányi P., Fehér J.; V.: Veréb
B., Fehér M., Molnár L.
-vb-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Az első világháborút bemutató kiállításunk gazdag műtárgyanyaggal átfogó képet igyekszik adni a
háborús állapot különböző dimenzióiról, a front és a hátország kapcsolatáról.
Ennek a háborúnak ugyanis az újszerűsége éppen abban rejlik a korábbi háborúkhoz képest, hogy a
végkimenetel nem korlátozódott a
hadvezetés és a hadsereg teljesítményére, hanem a teljes hátországot érintette, hiszen annak is a legnagyobb áldozatokat kellett meghoznia a háború során.

A kiállításban az általános jelenségek bemutatásán túl fontos helyet
kapnak a helyi sajátosságok: a királyi kastélyban működött üdülőkórház és a gödöllői művésztelep.
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

Március 5., szerda, 16.00:
Az elátkozott malom – A csodaláda
– Vitéz László kalandjai az ördöggel. A Sebaj Bábszínház előadása

Március 6., csütörtök, 17.30:
Tavaszi családi négykezes és kamarazenei hangverseny (Szkordiliszné
dr. Czitrovszky Ilona növendékei).

Március 10., hétfő, 17.30:
Balogh Ágnes (magánének) növendékeinek hangversenye.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában
TIZENÖT ÉVES A GIM című jubileumi kiállítás 2014. MÁRCIUS 30-IG látogatható!
A kiállításon képző- és iparművészeti alkotásokat mutatunk be, a kiállító művészek a
Gödöllői Iparművészeti Műhely tagjai és azok a neves alkotók, akik az elmúlt tizenöt
évben művészeti díjazásban részesültek, a GIM-Ház programjai alkalmával.
A kiállítás 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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Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzat pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek
kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi CLXXV. törvény. 2. §.
bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat
3. A pályázat jellege: nyílt
4. A pályázók köre:
– Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon ténylegesen működő, adószámmal és számlaszámmal rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapban *-al
jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi) és hiányos pályázati
adatlapot nem áll módunkban befogadni. Dátum, aláírás és pecsét kötelező
eleme a pályázat benyújtásának. Ha a civil szervezet nem bejegyzett, akkor
is tud pályázni bejegyzett szervezeten keresztül. Ebben az esetben szükséges
a bejegyzett szervezet és a nem bejegyzett szervezet aláírása, pecsétje is a
pályázati adatlapon.
6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szervezetek
támogatása
Összege: 3.500 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre: a támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek köre.
8. A támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2014. január 1- 2014.
december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás" aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a Pályázó bankszámlájára utalja
a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2015. január 31-ig az összeg
felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok
szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható
be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül
kapcsolódik.
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem
lehet): 2014. március 27., (csütörtök)
A pályázatokat 1. példányban kell eljuttatni postai úton az alábbi címre (Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet (I. em.
115-ös iroda).
A pályázati adatlap 2014. március 4-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
portáján vagy letölthető a városi honlapról (www.godollo.hu/hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően - akár formai, akár tartalmi hibákkal – összeállított pályázat - értékelés nélkül – elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai: 2014. április 17.
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő civil
szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil szervezetekkel, nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek
(kizáró ok).
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
e-mailben és/vagy levélben 2014. április 23-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: személyesen a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabinet, I. emelet 115-ös irodájában, vagy
e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címen keresztül, vagy a
06-28/529-142-es telefonszámon.

A VÜSZI Kft. közterületek takarítására keres olyan kollégát,
aki fa és fém megmunkálásban is jártas, és részt vesz
játszótéri berendezések karbantartásában és javításában.
Jelentkezés:
A VÜSZI Nonprofit Kft. titkárságán:
Tel.: 28/420-773 vagy e-mailben: titkarsag @vuszikft.hu

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
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat:
+36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

2014. március 4.

Közérdek

MŰVÉSZETEK HÁZA
PARKOLÓ LEZÁRÁS
Kedves Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
március 12-én, szerdán
08.00-20.00 óráig
és március 13-án,
csütörtökön 08-18.00 óráig
a Művészetek Háza
parkolójának egy része
(kb. 50 férőhely) konferencia
miatt lezárásra kerül.
Megértésüket köszönjük.

Művészetek Háza Gödöllő
Kulturális és Konferencia Központ

GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

1 SZÁZALÉK

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

Kérjük,
támogassa adója
1 százalékával

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 3-9-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Március 10-16-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesületet.
Cím: 2100 Gödöllő,
Batthyány u. 32.
Adószám: 18718252-1-13
Egyéb támogatásukat
köszönettel fogadjuk!
Számlaszám:
65100266-11058186-00000000

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.

Miért kiemelten fontos, hogy gyermeküket 5 éves korban elvigyék
a védőnői és orvosi szűrővizsgálatokra?
Kedves Szülők!
Az 5 éves korban végzett védőnői,
majd orvosi szűrővizsgálat alkalmával kitöltött adatlap megfelel annak
az adatlapnak, amit, egy 2013-ban
kiadott rendelet szerint a gyermek
fejlődési szintjének megállapításához kell benyújtani szakértői bizottsági vizsgálathoz az alábbi esetekben:
A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
az alábbi esetekben szükségessé
teszi a gyermek fejlődési szintjének
megállapítását:
a) az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség megállapítása céljából
aa) abban az esetben, ha a gyermek
nem járt óvodába,
ab) óvodába járó gyermek esetén,
annak megítélésére, hogy hétéves
korában szükséges-e újabb nevelési
évet kezdenie az óvodában,
ac) annak megítélésére, hogy a gyermek számára javasolt-e, hogy hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését,
ad) óvodába járó gyermek esetén, ha
a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem
dönthető el a fejlődésének nyomon

követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
ae) ha a szülő nem ért egyet a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok
alapján az iskolába lépéshez szükséges óvodai igazolásban tett javaslattal,
af) ha a szülő nem ért egyet a hatodik
életévét augusztus 31-ig betöltő
gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről szóló óvodai
döntéssel,
b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása
vagy kizárása,
c) a sajátos nevelési igény - a mozgásszervi-, az érzékszervi- (látási-,
hallási-), az értelmi, a beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott
fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés
fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavar – megállapítása vagy kizárása,
d) sajátos nevelési igényű tanuló esetében
da) az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott
közösségi szolgálat teljesítésére vo-

natkozó kötelezettség alóli mentesítés,
db) a tankötelezettség meghosszabbításának céljából
4. melléklet a 15/2013. (II. 26.)
EMMI rendelethez
Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére
Adatszolgáltatásra kötelezett a gyermek házi-(gyermek) orvosa a területi
védőnő által szolgáltatott információk felhasználásával.
Kitöltése kötelező 5 éves életkorban.
Ahhoz, hogy a területi védőnő által
szolgáltatott információkat fel tudja
használni orvosuk, az orvosi szűrővizsgálat előtt kell elmenni a védőnői
szűrésre, és az ott kapott
Védőnői Tájékoztató (Igazolás)
5 éves korban végzett területi védőnői szűrővizsgálatokról és eredményéről igazolást kell bemutatni orvosuknak.
Kérjük, hogy az orvosuk által kiadott
adatlapot feltétlenül őrizzék meg,
hogy a későbbi években, amennyiben szükségük lesz rá, a vizsgálathoz
be tudják nyújtani!
Védőnői Szolgálat

2014. március 4.

Mozaik

udvarában
A szálloda belső
kiadók!
üzlethelyiségek
0/392-8303
Érdeklődni: 06-2
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Most hat hónapig több van benne
Választható tévécsatornák, 0 Ft-os hívásdíjak
Ha most fizetsz elő Invilág csomagban tévét, internetet és telefont tartalmazó
ajánlatunkra két év határozott idejű szerződéssel, akkor fél évig díjmentesen

március 4.

Tévé,
internet,
telefon,
extrák

- plusz tévécsatornákat is adunk egy választható minicsomagban
- és 0 Ft-os percdíjjal hívhatsz minden hazai vezetékes számot csúcsidőn kívül,
sőt az inviteleseket csúcsidőben is.
Megrendelés előtt érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen elérhető
szolgáltatásokról, kedvezményekről, árakról és választható minicsomagokról.

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

140312-A

Az ajánlat 3 szolgáltatásra kötött 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, új lakossági előfizetők részére érvényes, meghatározott digitális kábel (D.3) területen digitális TV-előfizetésre, valamint meghatározott VDSL/FTTH, ADSL és IPTV területeken, 2014. március 2-tól viszszavonásig. Az Invilág csomag havi előfizetési díja a próbaidőszakot követően megnövekszik a 180 naptári napos próbaidőszak alatt fel nem
mondott Start Extra kiegészítő és a választott tévé minicsomag havi díjával. Az akcióban részt vevő minicsomagokat keresd weboldalunkon.
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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

+Eladó a Kertvárosban, egy 372 nm-es telken, egy 92 nmes 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, a belvárosban, a Kőrösfői utcában egy 3
szobás, téglaépítésű családi ház, 450 nm-es telekkel. I.ár:
24,9 m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn, a 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
+Gödöllőn, építési telek eladó a Duna utcában,
könnyűszerkezetű lakóépülettel, i.ár: 13,5 m Ft. Érdeklődni:
0620/9194-870
+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, egy saroktelken, egy 3
szobás, téglaépítésű családi ház, kis telekrésszel, I.ár: 15,5
m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali+3
szobás, újszerű, két fürdőszobás családi ház. I.ár: 25,9 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+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 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. 0620/9194-870
+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 a Palotakerten jó állapotú 1szobás 37nm-es lakás!
Iár: 5.99 MFt!! 20-804-2102

+Eladó Gödöllőn, az Aulich utcában egy nappali+3 szobás,
teljesen felújított ikerház, pincével, terasszal, erkéllyel. I.ár:
25,9 m Ft. 20/9194-870

+Gödöllő központjában, szerkezetkész, 156m2-es nappali+négy szobás családi ház, 800m2-es telekkel eladó!
35MFt! 20-539-1988

+Eladó Gödöllőn, a belváros szívében, egy 120 nm-es, téglaépítésű, nappali+3 szobás, 2 fürdőszobás jó állapotban lévő
családi ház, plusz garázzsal. I.ár: 29,9 m Ft. 20-9194-870

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn, Egyetem téren 59m2-es
mfszt-i lakás új ablakokkal eladó. iár:11MFt! 20-539-1988

+Kiváló ár-érték arány, most akciós áron! Eladó Gödöllőn, a
Királyi Kastély közelében, egy 130 nm-es nappali+3 szobás
családi ház, 485 nm-es telekkel. Padlófűtés, elektromos
kapus garázs, klímaberendezés, klubszoba, gardróbszobák,
masszázszuhany, sarokkád, kertkapcsolatos nappali. I.ár:
26,9 m Ft. 20-91-94-870

+SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás, erkélyes lakás
Gödöllőn, KOSSUTH L. utcában! I.ár: 8,9 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 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók
kulcsrakészen 300.000Ft/m2 áron! 20-944-7025
+Gödöllőn új építésű modern ikerházfél mindkét fele kulcsrakészen eladó! Iár:25,9MFt. 20-944-7025
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)8042102 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 Kertvárosban, a Brassó utcában, egy 90
nm-es, 3 szobás, téglaépítésű családi ház. I.ár: 22,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban,
csendes helyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros,
tégla lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 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: 70-514-5854. www.eladoingatlangodollo.mlap.hu
+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es, közművesített
építési telek 7,5mft-ért eladó. Tel.: 20-3456-552.
+Gödöllőn, a Palota-kert lakótelep 6. emeletén eladó lakás:
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). Ár: 10.9MFt. Tel.: 70-310-9528.

+ELADNÁM VAGY ELCSERÉLNÉM jó állapotban lévő
palotakerti 4.em. 59 nm-es, egyedi fűtésmérős, 2 szobás
lakásomat konvektoros lakásra a 2. emeletig, ráfizetéssel.
Érd: 06-30-619-6831
+Eladó Gödöllő belvárosában egy 2 szobás, erkélyes, 62
nm-es magasföldszinti lakás a Kossuth Lajos utcában. Iár:
8,9MFt. 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
+Gödöllőn 1+2 félszobás 3. em. konvektoros, klímás lakás
új nyílászárókkal (redőny, szúnyogháló, aereco) eladó. Iár:
9,6 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda 06-30-6336-110
+Gödöllőn, 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)
+Valkón, főútvonalon, Központban 4 szobás, összkomfortos
családi ház 2300 nm-es gondozott kerttel eladó vagy
gödöllői emeletes lakásra cserélhető. Tel: 06-20-2525-178
+ÁRON alul SÜRGŐSEN eladó Gödöllőn, Blahán,
téglaépítésű családi ház 1.200 nm-es telken. 2 szoba, nappali, 2 WC összkomfortos, és pince. 15 millió. Tel: 06-30878-8907 Ingatlanos ne hívjon!
+Gödöllőn, Szőlő utcában 69nm-es, 1+2 félszobás, részben
felújított, 1.em. tehermentes lakás eladó. Konyha,
fürdőszoba, WC felújítva, szobákban parketta, az ebédlőben
járólap. Iár: 13,3MFt. Érd: 06-30-521-9533

+Domonyvölgyben albérlet kiadó hosszútávra. Buszmegálló
5 percre. 1,5 szobás kertes ház. 28.000,-Ft + rezsi. 1 havi
kauciót kérek. Tel: 06-70-3435-231 (11 órától)
+Gödöllőn Szent János utcában 64nm-es 4.em. felújított, 2
szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses lakás új bútorokkal
berendezve hosszú távra kiadó. 60.000.-Ft/hó+ rezsi+ 2
havi kaució Érd: 06-30-540-8641
+ISASZEGEN 75 nm-es kettős fűtésű (gáz - cserépkályha)
családi ház kiadó 55.000.-Ft/hó + rezsi áron. Érd: 06-20566-4140

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 nm-es üzlethelység
konvektorral, légkondival, riasztóval március 1-től kiadó.
Tel.: 30/2242-653.
+Üzlet eladó Gödöllőn, a Remsey körúton 80 nm-es 16 millióért, Aszódon, a Szabadság téren 60 nm-es 8,5 millióért.
Tel: 06-20-3149-242.
+Gödöllőn a Posta mögött a Remsey körúton az utolsó még
szabad ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÓ. 57 nm, raktárhelyiséggel, teakonyhával, klímával. Tel: 06-30-241-3154

+Eladó X.ker. 42 nm-es, 1.em. tehermentes, liftes 2008ban épült lakás a Harmat utcában az Újhegyi útnál 13,5 millió forintért. Tel: 06-30-4438-236

+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

+Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton eladó egy 62 nmes, 2+1 félszobás, erkélyes lakás. Iár: 9,5 MFt. Tel: 06-20341-9861

+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában. Egymás mellett
lévő különbejáratú 22 + 23 nm-es, külön-külön vagy együtt
is. Tel: 06-30-9428-275

+LAKÁST VÁSÁROLNÉK Gödöllőn 40-60 nm közötti
alapterületűt. Lehet felújítandó is. Maximum a 3. emeletig.
Fizetés készpénzben. Tel: 06-30-981-0059

+Gödöllő frekventált helyén, saját parkolóhelyekkel üzlethelyiségek kiadók. 1. üzlet: 25nm (30.000.-Ft+ rezsi). 2. üzlet:
75nm + 20nm raktár (95.000Ft+ rezsi). Érd: 70-7797-152

+VERSEGEN TELKEK ELADÓK: 2646 nm-es és 503 nm-es.
Tel: 06-30-246-0111

+Kiadó üzletház Gödöllőn (berendezett üzlet, iroda, öltöző,
raktár 120nm, igényesen berendezett, felszerelt lakás
80nm). Klímák, zárt parkolók, kamera, riasztó
figyelőszolgálattal, Szabadság út 179/A. Üzlet:
140.000Ft/hó, lakás: 90.000Ft/hó. Tel: 06-20-9420-109

+Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújított (szigetelt
műanyag ajtó-ablak, cirkófűtés) 52nm-es+ 4nm-es erkélyes
lakás eladó. Családi ház – értékegyeztetéssel is érdekel. Tel:
06-20-4989-485
+Gödöllőn, központ közeli csendes utcában 100 nm-es ház
966 nm-es telken eladó. Tehermentes. Cím: Mikszáth
Kálmán u. 24. Ára: 18,9 millió. Tel: 06-20-482-4136
+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:
12,9MFt. 06-70-204-0619, 06-70-423-5749

ALBÉRLET KIADÓ
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+1 szobás, összkomfortos kertes házrész kiadó 40.000.Ft/hó + rezsiért. 2 havi kauciót kérek. Tel: 06-20-3594-223
+Albérlet kiadó Gödöllőn, frekventál helyen! Tel: 06-20226-3007

+Gödöllőn a Petőfi tér 11. szám alatt található 30 nm-es
udvari üzlethelyiség kiadó vagy eladó. Tel: 06-30-346-5408
+GARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Zombor utcában. Érd: 06-30956-3052
+Gödöllő belvárosában jól működő 30 nm-es, vevőkörrel
rendelkező textil üzlet+ varroda bérleti joggal, árukészlettel
eladó vagy bővítéshez üzlettársat keres. Tel: 20-397-0297

ÁLLÁS
+Gödöllőn márciusban nyíló szépségszalonba számlaképes
FODRÁSZ és KOZMETIKUS kolléganőket keresünk váltott
műszakba. Érd: 06-20-420-9928
+Fiatal, jó megjelenésű női munkatársat keresek a Gödöllő,
PALOTAKERTI FAGYLALTOZÓBA ÉS SÖRÖZŐBE! Érd: 0620-423-6335
+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 emailen: training.coaching14@gmail.com
Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

2=3
Akció! Részletek az irodában
vagy telefonon
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+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+Képzésszervezői és gazdasági ügyintézőt keresünk. Négyvagy 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
+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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és
homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna
bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló,
mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák,
kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás,
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
30/402-7276
+LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, zárcsere és javítás, hideg-meleg burkolás,
festés. Egyedi bútorok, konyhabútor készítése. Fürdőszoba
felújítás. 70/201-1292
+KÖLTÖZTETÉS gyorsan, precízen 3.000.-Ft/ óra rakodással együtt. Lomtalanítás ingyenes takarítással. Áruszállítás
80.-Ft/km. Tel: 06-30-642-1221

+Gödöllő központjában lévő szépségszalonba FODRÁSZT,
MŰKÖRMÖST keresünk kedvező feltételekkel. Érd: 06-309893-652

+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
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SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+ANGEL Fodrászat és Kozmetika megnyílt a Dózsa Gy. úti
zöld házakban! FODRÁSZAT: Női, férfi, gyermek hajvágás,
melír technikák, hajfestés. Tel: 30-90-58-334, KOZMETIKA:
3D és 4D műszempilla, klasszikus és anti-aging kezelések,
masszázs. Tel: 30-71-99-508, Bevezető akció: az összes
szolgáltatás árából 25-50% kedvezmény! A részletekért
érdeklődjön az üzletben! Nyitva tartás: H-P: 9:30-20h Szo: 912h. Gödöllő, Dózsa Gy. út 42. Ugyanitt műkörmöst keresünk!
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+IRATMEGSEMMISÍTÉS akár helyben is. Tel: 06-20-2203102 www.papirfalo.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

(
(OĞ]HWHVpUGHNOĞGpV:
OĞ]HWHVpUGHNOĞGpV: 06 28 419 529
529
06 2
0/99-516-99
06 20/
20/9414-638
9414-638
20/99-516-99

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást
20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+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
+Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG és
KÁRPITTISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos munka. Tel: 0620-3671-649

+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
+CSERÉPKÁLYHA Kályhák tervezése, kivitelezése
garanciával. Kályhacsempe, kályhaajtó, víztartály beszerzése is. Használt kályhák átrakása. Kandalló, kerti
kemence, sütögető. BALOGH ZSOLT: 06-20-414-7396,
www.b-bcserepkalyha.hu
+Új! TÜNDÉRTÁNC: Mozgásfejlesztő, testtartás javító,
önbizalom növelő orientális tánc 7-13 éves lányoknak.
Ingyenes bemutató óra 03.11-én 17-18-ig. Gödöllő, Táncsics
M. u. 5. Villa Grande. 06-30-225-8726, www.tahya.ewk.hu

EGÉSZSÉG

+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, gellack, KÉZ és LÁBÁPOLÁS.
Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció. Tel: 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
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+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
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+ÚJ ÜZLET az Átriumban! PICURKA használt gyerekbolt.
NYITÁS március 5-én! Akció egész hónapban, minden
ruha 200,-Ft/Db. Érdemes benézni!
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JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+4 db NYÁRI GUMI Kléber Viaxer 155/70 R13 75T.
eladó. Tel: 06-30-246-0111

+Hordozható cserépkályha eladó! Akár igény szerint, új
és használt. Tel: 06-20-388-4953
+Eladó egy NICO emeletes ágy, felső részén ággyal, alatta beépített íróasztal, szekrény, fiókok. Ár: 65.000.-Ft.
Tel: 06-20-2309-709

+A POP-ART Irodalmi és Művészeti Szalon nyelvtanfolyamai márciusi kezdéssel: -FRANCIA kezdő, haladó + utazás
Párizsba, -OROSZ kezdő, haladó, -SPANYOL kezdő +
kiruccanás Barcelonába, -NÉMET kezdő, haladó+ utazás
Bécsbe, -SVÉD kezdő, haladó + 2 meglepetés mindegyik
tanfolyamhoz. Érd: 06-30-328-5625
+ANGOL nyelvoktatás Gödöllőn kezdőknek, újrakezdőknek és haladóknak egyénre szabottan. Nyelvvizsgára
és érettségire való felkészítést is vállalok. Egyéni
időbeosztás, igény esetén hétvégén is. Tel: 30-417-9727

+Költözés miatt eladó! IKEA és bőr ülőgarnitúra,
konyhabútorok, gáztűzhely, hűtőszekrény, íróasztal,
fenyőágy, bárszekrény, falitükör, tölgy étkezőszék,
szauna, kerti grill, előszobafogas és sok egyéb más! 0620-9148-885, 06-30-302-2572
+Táp-takarmány boltunkban GÁZCSERE: 4600.-Ft.
NAPOS CSIBE rendelhető. Gödöllő, Blaháné út 27. Tel: 0670-3674-351
+Használt üzemképes GÁZKONVEKTOROK eladók.
4.000.-Ft/db. Tel: 06-20-387-1330
+Ingyen elvihető érett és félérett vegyes szalmás trágya.
Érd: 06-30-2323-140

+NÉMET oktatást vállalok, pedagógiai végzettséggel,
minden korosztálynak, akár külföldi munkához is.
Beszédcentrikus oktatás Gödöllő központjában. Most 60
perc 45 perc helyett, kedvező óradíjak! Tel: 70-259-8650

ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
0,75liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763
+Antik cserépkályha építéssel eladó! 06-20-5231-094
www.kalyhasmester.hu

UTAZÁS
+UTAZZ VELÜNK! A megszokott magas színvonalon
kirándulást szervezünk: 2014. ápr. 18-22 Húsvét
Erdélyben (69.900,-). Július 24-29 Varsó (Chopin hangverseny, Auswitz, II. János pápa, stb. 102.700,-). Szept.
11-14 Velence és a szigetek (63.200,-). Érd: Tóthné Anci
28/415-685, 06-30-268-5596

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

2=3

Akció! Részletek az irodában
vagy telefonon!

EGYÉB
+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
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal.
Tel.: 20/9455-583.

+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

„HOSSZÚ LÁBAKRA TERVEZVE.
IGAZÁN NÉMET.”
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MEGÚJULT MERIVA
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és magasított ülésekkel. Német csúcstervezés.
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Új Opel Meriva átlagfogyasztása: 4,5–6,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 119–168 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2014. MÁRCIUS 11.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Szabó Jánosné, Nagy L. u. 6., Lesták Mária, Köztársaság u. 62.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Kovács Ferenc, Csalogány u.7.,
Zombori Adél, Erzsébet királyné
krt. 17.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Pap Ádám,
Hegy u. 8.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Rétfalvi Jenőné, Turul u.
15., Bukodi Miklósné, 2117 Isaszeg, Petőfi u. 12.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kovács Bettina,
Lovas u. 1., Szedmák Attiláné, Kandó Kálmán u. 43.

