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Megkezdték a fagyöngymentesítést az Alsóparkban. A munkák várhatóan két hétig
tartanak.
(2. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Vorzsák Gyula csíkszeredai festőművész
munkáiból nyílt kiállítás a Levendula Galériában.
(5. old.)

Hétfőn rendezték meg Gödöllőn a férfi kardvívók Bajnokcsapatok Európa-kupáját, amiért a Vasas és GEAC együttese is pástra lépett.
(8. old.)

Támogatja a kormány a gödöllői uszodaprogramot

Nőnapi műsor

Az Alsóparkban épül meg a létesítmény

Telt ház

Állami beruházásként, a Szent István Egyetem Alsóparkban működő
Kertészeti Tanüzemének területén
50 méteres medencéjű fedett versenyuszoda épül ezer fős lelátóval,
bemelegítő-tanmedencével és wellness-szolgáltatásokkal – jelentette be
csütörtökön, a helyszínen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A környező települések lakóival
együtt mintegy 100 ezer fő úszásigényét kielégítő projekt teljes költsége
várhatóan 2,5-3 milliárd forint lesz.
Balog Zoltán megemlítette, hogy a létesítmény fejlesztéséről a sajtótájékoztató előtt tájékoztatta Gémesi György
polgármestert is. (A település vezetőjét
ugyanis „elfelejtették” a sajtótájékoztatóra meghívni – a szerk.) A beruházás
teljes költségét – beleértve a közműveket, megközelítő utakat és a parkolókat
– az állam finanszírozza. A versenyuszoda egyaránt kielégíti majd a lakosság és a sportolók igényeit, beleértve a
parasportolókat is, mondta Balog Zoltán.

Az Alsóparkban lebonyolított eseményen részt vett Vécsey László, választókörzetünk országgyűlési képviselője, aki a sajtótájékoztatón azt
mondta, hogy az egyetemi strand bezárása óta dolgozik a gödöllői uszoda
megvalósításán.

– Ön szerint miért csak most és
miért így jelentették be az amúgy
örömteli döntést? – kérdeztük Gémesi
György polgármestert.
– Az egyetemi strand két évvel ezelőtt zárt be, aminek több oka volt. Az
egyik, hogy maga a terület, a strand

nem a város tulajdona, a másik pedig,
hogy a további működtetés 17 millió
forintba került volna, amiből 10 milliót
a felújítás emésztett volna fel, holott az
üzemeltetése korántsem volt rentábilis.
Ekkor határoztuk el, hogy megkezdjük
egy komolyabb, sportolásra, szabadidő
eltöltésére és oktatásra egyformán alkalmas, a stranddal ellentétben nem
csak két hónapig, hanem az egész évben nyitva tartó uszoda megépítésének
előkészítését, s erre a Köztársasági út
mellett, a Spar áruház mögötti, intézményi besorolású területet láttuk a legalkalmasabbnak. Természetesen mindezt az eddig megszokottaknak megfelelően, az érintett lakosokkal egyeztetve. A gödöllői városi sportuszoda és
vízilabda edzőcsarnok ügye ennek
megfelelően mára jutott odáig, hogy az
elvi, majd az engedélyes tervek birtokában épp most zárult le a kiviteli tervek közbeszerzési eljárása. Terveink
szerint szeptemberben már alapkövet
tettünk volna le.
(folytatás a 2. oldalon)

Közel háromezren tekintették
meg pénteken és szombaton a
„Tavaszi ajándékkosár nemcsak hölgyeknek című” hagyományos vidám nőnapi műsort
a Művészetek Házában.

A két nap folyamán összesen hét előadáson ajándékoztak jókedvet városunk lakóinak a gödöllői városvezetők, az intézmények vezetői, dolgozói, valamint a művészeti csoportok
képviselői. A hölgyeket mindezek
mellett csokoládéval köszöntötték a
nőnap alkalmából.
(folytatás a 4. oldalon)

2014. március 11.

Közélet

2 Gödöllői Szolgálat

Támogatja a kormány a gödöllői uszodaépítő programot

Aktualitások a kamarai klub előadásán

Az Alsóparkban épül meg a létesítmény

A globális kihívásokról és a gazdasági társaságokat érintő változásokról hangzottak el előadások a Gödöllői Térségi Kamarai Klub március 4-ei rendezvényén.
A Városháza földszinti nagytermében megtartott rendezvényen dr. Dúl Údóné,
a klub elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Vereczkey Zoltán foglalta
össze a gazdasági kihívásokkal kapcsolatos információkat.
Mint mondta, viszszatekintve az elmúlt évekre, elmondható, hogy a
kamara gazdasági
előrejelzései jónak
bizonyultak. A kamara elnöke előadásában egyaránt kitért
a nemzetközi és a
hazai helyzetre, a globalizáció, az integráció és a regionalizmus hatásaira, valamint a lokális lehetőségekre.
A rendezvény résztvevői tájékozódhattak az aktuális jogszabályi változásokról
is, az új Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokat érintő változásait dr.
Sándor Zsófia ismertette.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A város képviselő-testülete február
elején döntött arról, hogy az idei költségvetésében 400 millió forint saját
forrást biztosít erre a célra, ami a
Magyar Vízilabda-szövetségen keresztül kiegészül további, adókedvezményen keresztül igénybe vehető 210
millióval. Ez utóbbiról is megszületett már a határozat. A sportszakmai
szempontok érvényesüléséről Kiss
Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, valamint egykori
szövetségi kapitánya, Kemény Dénes, a vízilabda-szövetség jelenlegi
elnöke gondoskodott. Ugyanezt a 400
plusz 210 milliós összeget terveztük
volna be 2015-re is.
Nagyon sajnálom, hogy Vécsey
László ebben az ügyben sem kereste
meg a várost és a terveiről nem konzultált, hiszen számára is ismertek
voltak az uszodával kapcsolatos terveink. Számomra még az is megdöbbentő, hogy a képviselő-testület két
fideszes tagja egyszerűen elfelejtette
a városvezetést erről a szándékról tájékoztatni, hiszen februárban már ismertek voltak előttük uszodaépítési
terveink. Ezért fordulhatott elő, hogy
eddig már több tízmillió forintba került a város által meghozott döntések
végrehajtása.
– A kormány gyors döntése után
villámgyorsan rendeztek is egy sajtótájékoztatót az Alsóparkban, az
egyetemi kertészet helyén…
– Nagyon örülünk az uszoda-beruházásnak, mindazonáltal szomorúak
is vagyunk, hogy a város nem kapott
meghívót az eseményre, és így csak a
sajtóból tudtunk tájékozódni a dolgok
állása felől. Igaz, Balog Zoltán miniszter úr a sajtótájékoztató előtt felhívott telefonon, hogy elmondja, a
március 6-ai rendezvény előkészítésében ő személyesen nem vett részt,
nem tudott arról, hogy Gödöllő városát senki nem értesítette.
– Információink szerint Vécsey
László a sajtótájékoztatón közölte,
hogy mivel ez az uszodaprojekt kiemelt állami beruházás, senkinek
nincs beleszólása abba, hogy miként valósuljon meg. Legfeljebb a
képviselői honlapján vagy különböző – ahogyan ő fogalmazott –

„elektronikus felületein” várja a
véleményeket…
– Ezt nagyon furcsállom! Mert itt
az eddigi gyakorlat ebben a városban
az volt, és a gödöllőiek azt szokták
meg, hogy egy beruházás előtt a projektet be kell mutatni a nagyközönség
előtt, sőt, egy nagyobb építkezés előtt
pedig több lehetőséget kapnak a gödöllőiek arra, hogy kifejthessék a véleményüket! Például ilyen lakossági
fórumon már maga Vécsey László is
részt vett. Szeretném, ha érdemi lehetőség nyílna arra, hogy a gödöllői la-

kosokkal egyeztessenek az uszodaépítés kapcsán. Az itt élőknek van
leginkább joguk a tájékozódásra és a
beleszólásra.
Mindazonáltal eddigi munkánk
hasznosnak bizonyult, amit az is
megerősít, hogy a sajtótájékoztatón
ismetetett tervekben gyakorlatilag
ugyanazok szerepelnek, mint a városéban. Mindössze annyi a különbség, hogy az állami projektben 50 méteres medence megépítése szerepel,
szemben a mi 33 méteresünkkel, illetve még egy ezer fős lelátó felépítése
is benne van.
Hangsúlyozom, hogy a város szakmai munkája nem volt hiábavaló, de
sajnos az eddig ráfordított költségeinket senki nem fogja megtéríteni.
– Egykori sportolóként, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi
tagjaként miként látja a kialakult
helyzetet?
– Teljesen egyetértek Balog Zoltán miniszterrel és Simicskó István
államtitkárral, aki azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy „az állam abban
érdekelt, hogy egészséges nemzedékek nőjenek fel. A minisztérium a maga szakmai területén ezt a célt szol-

gálja. A gyermekek testi, szellemi és
lelki fejlődését segíti a sport, mint nevelő eszköz”.
Gödöllőn mintegy 13 ezer gyerek
és fiatal tanul általános iskolában, középiskolában és egyetemen, és a városunk már évek óta országos szószólója a mindennapos testnevelésnek az
iskolákban. Az úszás, mint alapsportág, roppant fontos az ember életében,
célunk, hogy minden gyerek megtanuljon úszni. Eddig a túlzsúfolt Hajós-uszodában biztosította ehhez a lehetőséget. Bízom benne, hogy városunkban a vízilabda
is meghonosodhat!
Roppant örömteli,
hogy az uszoda-beruházással a város és
a térség gazdagodik,
gyarapszik.
Gödöllő város önkormányzata ezúton is
köszönetét fejezi ki,
hogy a kormány ezzel a lépésével elismerte és méltányolta
a városban évek óta
folyó, ma már több ezer gyermek bevonásával működő, egyre nagyobb
intenzitású és magasabb színvonalú,
elsősorban az utánpótlás területén
meglévő sportéletet, és támogatja a
város további sportlétesítmény fejlesztési törekvéseit.
A város bízik abban, hogy szakmailag
segítheti a beruházás megvalósulását
annak érdekében, hogy az valóban a
szándékoknak megfelelően minden
igényt kielégítően történhessen meg,
továbbá nyitott az egyeztetések mielőbbi megkezdésére.
Remélem, hogy ezek után Gödöllő
nem pusztán sportbarát város lesz, hanem megkaphatja az intenzíven sportoló város titulust is!
– Hogyan tovább? Mi lesz a városi uszodaprojekttel?
– A múlt heti sajtótájékoztatón
megismerteken kívül semmilyen hivatalos információnk nincs az állami
uszodaépítéssel kapcsolatosan, így a
következő testületi ülésen arra teszek
javaslatot, hogy a pontos részletek
megismeréséig függesszük fel a mi
projektünket.

A vezetékek alatt is biztonságosan

Mit ültessünk az utcára?
A beköszöntött tavaszi időben már sokan megkezdték a tavaszi munkákat, szépülnek a
kertek és a porták előtti területetek. Vannak, akik ilyenkor pótolják a kerti és az utcai
fákat, bokrokat. Nekik kíván segítséget adni a VÜSZI az alábbi tájékoztatóval, megelőzendő, hogy a házak elé telepített fák, áldozatul essenek az elektromos vezetékek
biztonsága érdekében elvégzett gallyazásnak.
Évről-évre visszatérő probléma hazánk településein, hogy az elektromos biztonsági
övezet betartása miatti gallyazás tönkreteszi a növényeket és sokszor az utcaképet is. A
laikusok számára nem egyértelmű, mikor járnak el szabályosan a munkát végzők.
A kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: a vezetéktől mért 1 méteres távolság, a középfeszültségű (1-35 kV-os) hálózat esetén: a
szélső vezetőtől oldalirányban mért 5-5 méter, illetve
2,5-2,5 méter, a védőtávolság belterületre, ha a vezeték fokozott biztonsági előírások betartásával létesült.
Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén a nyugalomban lévő szélső fázisvezetők függőleges vetületétől számított 13 - 13 méteres távolságot kell betartani.
Nem mindegy tehát milyen magasra növő fát, bokrot
telepítünk a légvezetékek alá. A VÜSZI kertészeti
részlege az alábbi növényeket javasolja. Ezek nem nőnek olyan magasra, ami veszélyeztetné az elektromos
vezetékeket, ugyanakkor széppé tehetjük velük ut- gömbmeggy
cáinkat.
LÉGVEZETÉKEK ALÁ TELEPÍTHETŐ ŐSHONOS NÖVÉNYEK LISTÁJA:
Gömbkoronájú mezei juhar, gömbjuhar, pirosvirágú galagonya, gömbkőris, mecseki virágos kőris, díszalma, bogyós díszalma, pirosvirágú díszalma, törpe eperfa, „fegyvernekiana”, gömbmeggy, gömb-csepleszmeggy, lisztes berkenye, borbás-berkenye, „torda”.
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MEGHÍVÓ

Fák és virágok adnak munkát a VÜSZI-nek
Hétfőn megkezdődött az újabb fagyöngymentesítés az Alsóparkban. Mint azt a VÜSZI már korábban is jelezte, idén is folytatják az
eddigi tapasztalatok szerint eredményes folyamatot, ami szerint
erőteljes visszavágással jól gyógyíthatók a fertőzött növények.
A program a Vasútállomás felőli része, az úgynevezett várakozók parkja – Palotakerti lakótelep – és a fősétány közti területet érinti. A korábban lefolytatott

felmérés eredményeként több
mint 100 fát érint a beavatkozás,
ezeket bejelölték, s ezt követően
kezdődtek meg a munkák a hét
elején. A munkák várhatóan két
hétig tartanak.
Emellett a VÜSZI megkezdte a
március 15-ei ünnepségek helyszíneinek előkészítését is. A hét
folyamán kikerülnek a belváros
korlátjaira a futóárvácskák, s ezzel megkezdődik a városi virágosítás.

jk

LEZÁRÁSOK A BELVÁROSBAN
A következő napokban rendezvények miatt több alkalommal is lezárásokra
kerül sor Gödöllő belvárosában, ami a gépkocsival közlekedőktől fokozott
figyelmet igényel, s nem csak a közlekedést, hanem a parkolást is befolyásolja.
Március 12-én, szerdán 8.00-20.00 óráig
és március 13-án, csütörtökön 8-18.00 óráig
konferencia miatt lezárják a Művészetek Háza parkolójának egy részét.

A Virágos Máriabesnyőért
Egyesület 2014. március 17én 18 órai kezdettel Közbiztonsági Fórumot tart a Damjanich János Általános Iskolában (Gödöllő, Batthyány u.
32.), melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A Fórum témája: A Besnyői
Őrszolgálat megalakítása
Meghívottak:
– Gödöllő Város Önkormányzatának Közterület Felügyelete
– Gödöllői Rendőrkapitányság
– Gödöllő Város Önkormányzata
– Ózon-Pajzs Környezetvédő
és Polgárőr Egyesület
Szűcs Józsefné
önkormányzati képviselő

2014. március 14-én, 18 órától
a Fáklyás felvonulás miatt félpályás útlezárásra kerül sor
a Kossuth Lajos utcában és a Dózsa György út Kossuth Lajos utcától
a Temető bejáratáig terjedő szakaszán.
2014. március 15-én 10-12 óráig
városi ünnepség és lovasok és fogatok nagyszabású felvonulása miatt több
út szakaszos lezárására kell számítani a felvonulás útvonalán:
Első kör: Ady Endre sétány, Dózsa György út, Kossuth Lajos utca, Petőfi tér,
Bajcsy- Zsilinszky utca, Szilhát utca, Dózsa György út.
Második kör: Kossuth Lajos utca, Petőfi tér, Kossuth Lajos utca, Dózsa
György út, Ady Endre sétány.

GÖDÖLLŐVEL KAPCSOLATOS
HÍREKRŐL, ESEMÉNYEKRŐL
TÁJÉKOZÓDHAT:

www.godollonettv.hu
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Választás 2014: Akikre szavazhatunk

A „tizennyolcak”
A múlt héten meghozott döntések
értelmében tizennyolcra csökkent
azok száma, akiknek neve szerepel
majd a szavazólapon a Gödöllő
központú Pest megye 6. sz. választókerületben.
A Nemzeti Választási Iroda honlapjának adatai szerint nem vették nyilvántartásba, így nem indulhat Szobota
Anna Orsolya (SZÖVETSÉGBEN,
EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT),
Agócs Éva (MAGYAR CSELEKVŐ
PÁRT), Vörösmarty Zsolt (ELÉGEDETLENEK PÁRTJA), Dudás Judit
(HATÁRON TÚLI MAGYAROK
PÁRTJA), Kovács József (REND,
SZABADSÁG, JÓLÉT PÁRT), Farkas Tímea (ÖSSZEFOGÁS PÁRT),
Pesti György (ÚJ MAGYARORPest Megye 06. számú OEVK jelölteinek
szavazólapi sorrendje:
1. Veres Botond
(SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT)
2. Szabó Kinga
(MAGYAR REPUBLIKÁNUS POLITIKAI
PÁRT)
3. Bertha Szilvia Zsuzsanna
(JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM)
4. Szabó Sándor
(JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA
KÖZÖSSÉG)
5. Vécsey László József
(FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG–KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT)

SZÁG PÁRT), Liptai Balázs (ZÖLDEK PÁRTJA) és Agócs Ádám (MAGYAR DEMOKRATIKUS UNIÓ).
A döntés ellen többen is fellebbeztek, ezeket azonban a Nemzeti Választási Bizottság másodfokon elutasította. Lapzártánk idején egy esetben
nem zárult le a jogorvoslat.
Megvannak a listák is. Országos
listát azok a jelölőszervezetek állíthattak, amelyek legalább kilenc megyében és a fővárosban legalább 27
egyéni jelöltet tudtak állítani. Ez tizennyolc szervezetnek sikerült:
Fidesz-KDNP,
Jobbik,
LMP,
MSZP-Együtt-PM-DK-MLP, A Haza
Nem Eladó Mozgalom Párt, Munkáspárt, Sportos és Egészséges Magyarországért Párt, Szociáldemokraták Ma6. Bercsényi Zoltán
(SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI)
7. Oláh Árpád
(MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT)
8. Sándor István
(KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT)
9. Gomány Mihály
(EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK
JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT)
10. Kovács Barnabás
(MAGYAR
SZOCIALISTA
PÁRT,
EGYÜTT–A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT,
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT)
11. Béres József
(MAGYAR GAZDASÁG PÁRT)

Május 25-én is szavazunk
Május 25-ére tűzte ki az Európai Parlament magyar képviselőinek választását
Áder János köztársasági elnök – közölte az államfő hivatala. Az Európai
Tanács döntése értelmében az unió országaiban május 22. és 25. között kell
megtartani az európai parlamenti választást. A bejelentés lényegében csak
véglegesítette a dátumot, mivel a hazai
választások gyakorlata szerint a voksolás napja vasárnap, már korábban sejteni lehetett, hogy ez lesz a kijelölt dátum.
„A választásokkal kapcsolatos uniós
rendelkezésekkel és az Alaptörvé-
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nyünkben foglaltakkal összhangban meghozott elnöki határozatommal 2014. május 25-ére írom ki az európai parlamenti választások magyarországi időpontját” – közölte az államfő. Áder János
felidézte, hogy Magyarország húsz éve
nyújtotta be hivatalos EU-tagsági kérelmét, és tíz esztendeje annak, hogy
egyenrangú tagjává vált az európai polgári demokráciák családjának. Hozzátette: 2004-ben Magyarország polgárai
először váltak jogosulttá arra, hogy
részt vegyenek az Európai Parlament
összetételének kialakításában.

gyarországi Polgári Pártja, Független
Kisgazda-, Földmunkás és Polgári
Párt, Együtt 2014 Párt, Új Magyarország Párt, Közösség a Társadalmi
Igazságosságért Néppárt, Magyarországi Cigánypárt, Zöldek Pártja, Új
Dimenzió Párt, Jólét és Szabadság
Demokrata Közösség, Összefogás
Párt, és a Seres Mária Szövetségesei.
A nemzetiségi lista állításához az
országgyűlési választás névjegyzékében 2014. február 17-én nemzetiségiként regisztrált választópolgárok 1 százalékának ajánlását kellett összegyűjteni, ez mind a tizenhárom magyarországi nemzetiségnek sikerült, lesz tehát listájuk a bolgároknak, a cigányoknak, a görögöknek, a horvátoknak, a lengyeleknek, a németeknek,
az örményeknek, a románoknak, a ruszinoknak, a szerbeknek, a szlovákoknak, a szlovéneknek és az ukránoknak is.
(bdz)

12. Rácz Adorján Barnabás
(EGYÜTT 2014 PÁRT)
13. Gaál István
(SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR
POLGÁRI PÁRTJA)
14. Uzsokiné Lakó Éva
(A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM
PÁRT)
15. Lengyel Szilvia
(LEHET MÁS A POLITIKA)
16. Herczeg Attila
(FÜGGETLEN JELÖLT)
17. Pikács Pálné
(MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT)
18. Dr. Penke András Mihály
(FÜGGETLEN KISGAZDA–FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI PÁRT)

Az Európai Unió tagállamainak polgárai 1979 óta közvetlenül választják
meg az Európai Parlament tagjait, Magyarország 21 képviselőt küldhet a 751
tagú brüsszeli törvényhozásba. Az idei
EP-választástól kezdve 12 uniós tagállam – köztük Magyarország – elveszít
egy-egy mandátumot. Erre azért van
szükség, hogy tartani lehessen az EPnek a Lisszaboni Szerződésben meghatározott létszámát (751) és legyen helyük a tavaly júliusban az unió tagjává
vált Horvátország képviselőinek is.
Horvátország csatlakozásával a strasbourgi parlament képviselőinek száma
ideiglenesen 766-ra nőtt, ezt a létszámot kell 751-re csökkenteni.
(k.j.)

Japán kulturális hónap az egyetemen

Japán magyarországi nagykövete kiemelte, hogy
a gödöllői egyetem és a Josai Nemzetközi Egyetem partnerségének eredményeként diákok és tanárok cseréjére nyílt lehetőség. A tematikus hónaphoz kapcsolódóan idén először látogat el a
SZIE-re két japán nyelvtanár, akik a program keretében anyanyelvükre tanítják az érdeklődőket. Yamamoto Tadamichi kifejezte reményét, hogy a
hallgatók és a tanárok közötti kapcsolatok a két ország együttműködését is
erősíteni fogják.
Tóth Tibor elmondta,
hogy bár a Sony gyár bezárta gödöllői üzemét, a
gyárban egykor dolgozók
jó része ma is versenyelőnyt élvez a munkaerőpiacon, mivel a vállalatnál

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!

Elbúcsúztunk Szatmáry Béláné Terike nénitől

Távol-keleti partnerség
Japán mutatkozik be márciusban a Szent István Egyetemen. A keddi megnyitón köszöntőt
mondott dr. Tőzsér János rektor, dr. Szabó
István nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató, őexcellenciája Yamamoto Tadamichi, Japán magyarországi nagykövete, Emi Iwanaga,
a Japán Alapítvány igazgatója és Tóth Tibor,
Gödöllő alpolgármestere.

Felhívás koszorúzásra!

magas színvonalú munkakultúrát sajátítottak el.
Az alpolgármester a város széleskörű testvérvárosi kapcsolatait ismertetve arról is említést tett,
hogy az önkormányzat japán településsel is szeretne hasonló együttműködésre lépni.
A JA-MA(rch) Fest elnevezéssel zajló tematikus kulturális hónap a nyelvtanulástól a magyar–
japán táncházon át egy multikulturális vetélkedőig sokféle lehetőséget kínál a távoli ország értékeinek személyes megismeréséig.
Az eseménysorozat három héten át nyitva tartó
kiállítását bárki megtekintheti, de a többi programon regisztráláshoz kötött a részvétel.
(l.t.)

Március 6-án a Dózsa György úti
temetőben református szertartás
szerint helyezték örök nyugalomra
Szatmáry Béláné Terike nénit, a Petőfi Sándor Általános Iskola nyugalmazott tanárát.
Terike néni közel négy évtizeden át
volt az intézmény magyar és német
szakos tanára, városunk nagy pedagógus nemzedékének jeles képviselője.
Az iskoláért, a gyermekekért élt, a
szüneteket is a diákok között töltötte,
sosem mulasztotta el a személyes beszélgetéseket. Feladatának tekintette,
hogy segítse a rászorulókat, számukra
szabadidejében korrepetálásokat tartott. Megszerettette velük a magyar
nyelvet, megmutatta számukra az irodalom szépségeit.
Figyelméből munkatársaira is jutott, a pedagógus kollektíva aktív tagjaként sokszor kiállt a tanárok érdekeiért.
Nyugdíjas éveiben is aktív életet élt. Alapító tagja volt a Gödöllői Nyugdíjas Egyesületnek és vezette a Városi Nyugdíjas Pedagógus Klubot. Előadásokat, beszélgetős, vidám
délutánokat szervezett sokak örömére. Város
szerte híresek voltak a szintén általa megszervezett kirándulások, amelyek során Magyarország történelmi helyeire és testvérvárosaiba
látogattak el. Ezekre éppúgy felkészült, mint

egykor magyar vagy német óráira. Sokaknak
szerzett így feledhetetlen élményeket.
Állandó látogatója volt a városi rendezvényeknek, a kiállítások, hangversenyek kedvenc programjai közé tartoztak. Büszke volt,
ha gödöllői fiatal tehetséget látott, hallott. Igazi lokálpatrióta volt, akit az ifjú pedagógus
nemzedék példaként állíthat maga elé.
(sz.)
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Tavaszi ajándékkosár nem csak hölgyeknek– nőnap 2014
(Folytatás az 1. oldalról)

A műsor mellett az idén kiállítás is várta az érdeklődőket a Művészetek Háza konferenciatermében és aulájában, ahol az
elmúlt 22 év előadásainak pillanatai köszöntek vissza a fotókról. Az est házigazdája Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas
színművész, városunk díszpolgára és Fodor László, a Frédéric Chopin Zeneiskola Gödöllő Kultúrájáért díjas tanára, a
Hot Jazz Band tagja volt. A rendezvény bevételét ez alkalommal a városban működő Egyesített Szociális Intézmény és a
Fővárosi Idősek Otthona Gödöllő javára ajánlották fel a szervezők.
A műsorban közreműködtek: 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, Halász Árpád, Kósa
István, Kovács Balázs, Kovács Ibolya, Kovácsné Blaskó Mariann, Mészáros Beáta, dr. Pappné Pintér Csilla, Pálfi Sándorné Margit, Pánker László, Pelyhe József, Péterfi Csaba, Prém Katalin, Rehorovszky Gábor, Szűcs Józsefné, Tiborczné Garai Katalin, Tóth Tibor, Vajda Gyöngyvér, Varga Lilla, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia, Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, Fricska Táncegyüttes, a Művészetek Háza Gödöllő dolgozói.
A műsorszámok megtekinthetők: www.godollonettv.hu
Fotók: Reményi Krisztián, Tatár Attila
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Válaszúton
El Camino – Szent Jakab útja
sokak számára mérföldkő.
Van, aki hitének megerősítéséért, van ki a csodát keresve
vagy vezeklésként járja végig
Szent Jakab útját, míg mások
kalandként, esetleg erőpróbaként fogják fel a zarándoklatot.
Így vág neki az útnak Caroline,
Eva, Estelle és Kiki is, akik
véletlen ötletként úgy döntenek, elkísérik barátnőjüket,
Judithot, aki elhunyt férje, Arne
zarándoknaplóját követve szeretne eljutni Lourdesba, ahová
halálos beteg párjának már
nem sikerült.
A már tizenöt éve barátságban élő
nők minden kedden este ugyanabban
az étteremben találkoznak, itt döntenek a nem mindennapi vakációról is,
ami mindegyikük életét alapjaiban
változtatja meg.
Az „ötök” barátsága sok mindent túlélt már, másfél évtized alatt a független, egykor francia nyelvtanfolyamon
megismerkedett nők élete jelentősen
megváltozott. Caroline sztárügyvéd
lett, Estelle dúsgazdag férje mellett
luxuséletet él, a designerként dolgozó
Kiki még mindig a szerelmet keresi,
Judith egy terápiás központban dol-

gozik, az egykor orvosnak készülő
Eva pedig négy gyermekének és férjének szenteli mindennapjait.
Öt különböző személyiség vág neki a
zarándokútnak, aminek már az elején
kiderül, valami nem stimmel az útmutatónak szolgáló naplóval. Ez természetesen csak az özvegynek nem
tűnik fel, aki sárkányként őrzi férje
írását, amit Estelle és Caroline úgy
lopnak ki éjnek évadján a párnája
alól.
Mivel segíteni szeretnének a gyászban lelkileg megrokkant Judithon,
magánnyomozásba kezdenek. Bár
kétségeik vannak, helyesen teszik-e,

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Ébredő természet
Horizont címmel Szentiványi Székely Enikő textilművész munkáiból

Szentiványi Székely Enikő alkotásait
április 18-ig láthatják az érdeklődők.

nyílt kiállítás a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ olvasó- és konferenciatermében.
A látogatók a tavaszi erdőket, a virágos réteket megidéző lehelet könynyű csipkék, a kék tenger számtalan
árnyalatát, arcát megidéző képek között vehetik kézbe kedvenc folyóiratukat, s ha netán odakint épp kevésbé
ragyogó az idő, a falakat és az ablakokat díszítő alkotások odavarázsolják az ébredő természetet az asztalok közé.

Sokak által kedvelt vendége lesz
március 20-án a gödöllői városi
könyvtárnak: 18 órai kezdettel Bálint
György, talán nyugodtan mondhatjuk, mindannyiunk Bálint Gyuri bácsija mutatja be legutóbbi, Legendás
növényeink című könyvét.
„Habent sua fata libelli (a könyveknek is megvan a maguk történelme) – tanítja a latin közmondás. Igen,
a könyveknek, a növényeknek, az
állatoknak és az embereknek, sőt, az

Vorzsák Gyula kiállítása a Levendula Galériában

Aki Csíkból elindult
A Levendula Galéria kiállításainak sorában egyre többször találkozunk olyanokkal, melyek
az anyaország határain túl élő
magyar művészeknek adnak
lehetőséget a bemutatkozásra.
Az idei esztendőben már a második alkalommal rendeznek
ilyen kiállítást: a szabadkai alkotók után ezúttal a testvérváros Csíkszeredából érkezett
Vorzsák Gyula munkáit mutatják be.
A csíkszeredai Pál Aukciósház és Galéria valamint a Levendula Galéria
egyre szorosabb kapcsolatának eredményeként jöhetett létre a kiállítás,
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ez alkalommal azonban – a korábbiaktól eltérően – egyéni tárlatot láthatnak az érdeklődők.
Vorzsák Gyula 1975-ben Csíkszeredában született, tanulmányait szülővárosában, a Nagy István Képzőművészeti Líceumban, majd a Temesvári
Nyugati Egyetemen végzete. Munkáiból néhányat a múlt év októberében

egyetértenek abban, hogy meg kell
tudniuk az igazságot.
„…az igazságtól nem menekülhetsz.
Mert az ott lakozik tebenned.” Ezt
mondja Judithnak egy látomásszerű
zarándok is, egy azok közül, akikkel
útjuk során találkoznak. Ez az út
ugyanis a találkozásokról is szól.
Találkozás, szembenézés a múlttal, a
szerelemmel és önmagukkal. S talán
valóban, ez utóbbi a legnehezebb. A
következmények pedig lavinaként
söpörnek el mindent, ami az út előtt
biztosnak tűnt. Ez pedig nem csak az
öt nő életét változtatja meg gyökeresen, hanem környezetüket is rákényszeríti, hogy újragondolják, mit tartanak fontosnak, milyen kompromiszszumokat kötnek a továbbiakban. Ha
ugyan köthetőek kompromisszumok… amikor kiderül, hogy szinte
senki sem az, aminek látszik, s a vélt
igazságok darabokra hullanak szét.
Túléli-e a barátság a megpróbáltatásokat? Hogyan változtatja meg a szereplők sorsát? Lesznek-e még keddi
találkozók Luc éttermében?
A 2010-ben Németországban megjelent és huszonhárom nyelvre lefordított, eseménydús, sajátos humorral
fűszerezett regény mindezekre megadja a választ, de ugyanakkor figyelmeztet is: „…az igazságtól nem menekülhetsz.”
(Monika Peetz: Keddi nők – 1 napló,
5 nő és egy sorsfordító El Camino.)
-nyfélettelen tárgyaknak is van személyes
sorsa, története. Ez a könyv negyven,
jól ismert növény legendáját írja le;
azt az életutat, amelyeket ezek a növények a viharos társadalmi körülmények, a technika fejlődése és a fogyasztási igények változása hatására

éppen úgy átéltek, mint a velük azonos korban élő embertársaik. Érdemes végiggondolni ezeket a sorsokat
és legendákat – kiegészítve őket az
Olvasó személyes élményeivel. Én
ezt tettem, és ezzel a szándékkal ajánlom a kötetet az Ön figyelmébe is. –
írja ajánlójában Bálint György.
Az est során a jóízű beszélgetés
mellett a könyv dedikáltatására is lehetőségük lesz az érdeklődőknek.
jb

megrendezett csoportos kiállításon már
láthattak az érdeklődők. Festészetében
nagy hangsúlyt kapnak a színek. Egy interjúban úgy fogalmazott: „Nem akarom a színeket alárendelni más szempontnak, nemcsak azért, mert festészeti
kultúrámból fakadóan a színkomponálást lényegesnek tartom, hanem a
szín egy fontos energiahordozó számomra”
A rendezvény szép példája annak,
hogy civil kezdeményezések hogyan
mélyíthetik tovább testvérvárosi kapcsolatainkat.
kj

Arlechino díjat kaptak Vénusz fiai

Újabb Club színházas siker
Újabb rangos sikert könyvelhet el a Club színház. Az elmúlt évek fesztivál eredményei után ismét rangos elismeréssel gazdagodtak színjátszóink a 2014. évi Improvizációs fesztiválon. A gödöllői művészeti csoport a Magyar Színjátékos Szövetség által megrendezett megmérettetés országos döntőjében Arlechino díjat kapott.
A megmérettetésre a Művészetek Házában került sor, a rendezvényre az ország valamennyi részéből érkeztek az amatőr színjátszók. Az IMPRO fesztivál döntőjében,
azaz a MAESTRÓK
találkozóján a Club
színház
„Vénusz
fiai” csoportja (Gecse Gábor, Hegedűs Máté, Márton
Előd, Virág Bence)
diadalmaskodott,
teljesítményüket a
zsűri I., azaz Arlechino díjjal jutalmazta.
jk
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Élménygyűjtemény a gödöllői kastélyról

Petőfi-legendák

Készül a Sajttorta

Petőfi Sándor gödöllői tartózkodásáról a dokumentált tények mellett
számtalan legendát is megőrzött a
szájhagyomány, s ebben jelentős
szerep jutott a Szombat család leszármazottainak is, akik az otthon
hallottakat adták tovább, úgy, ahogyan nekik mesélték, s ahogyan a
történteket az emlékezet alakította.
A legendák egy része a 1843-ra datálódik, amikor a költő a Robin Hoodot
fordította Gödöllőn. Ekkor a gazdasoron szállt meg, Szombat Jánosék
házában, ami a mai Török Ignác Gimnázium épülete mellett állt. A szobát
Szombat János özvegye adta bérbe. A
család és a leszármazottak sokáig
gondosan ápolták a költő emlékét és
jelentősen hozzájárultak a gödöllői

Petőfi-kultuszhoz, még a múlt század
második felében lezajlott kutatásokban, tárgyi emlékek gyűjtésében is jelentős szerep jutott nekik.
Szombat Lajos, a család leszármazottja a nagyszülőktől, szülőktől hallottak alapján osztotta meg az utókor-

ral a költő náluk
töltött napjainak
íratlan krónikáját. Megemlítette, hogy a költő
máshol kosztolt,
és hogy – sok
forrásból ismert
szokása szerint
– éjszaka is dolgozott. Szombat Lajosné Kovács Erzsébet még egy Szombat Katalinról
írott verset is említett, ami azért is
különös, mert Szombat Katalin 1843ban már öt éve Farkas György felesége volt, és három gyermek anyja.
Szintén Szombat Lajos mesélt Petőfi és Rózsa Sándor gödöllői találkozásáról is, ami az emlékezet szerint a
ház udvarán álló nagy eperfa alatt
történt, nem is
egyszer. Az emlékezet szerint 1843-as
gödöllői tartózkodásakor: „…Petőfi indult, hogy mén Gödöllőre. Rózsa Sándor meg akarta látogatni, de Petőfi intette, hogy akkor elfoghatják. De egyszer mégis eljött, este tizenegykor kopogott az ablakán. Petőfi már várta. Öregapám ott feküdt a gangon apámmal, a
kocsi meg ott állt az udvaron, ahogy
behordták este a takarmányt. Azt kérdi öregapámtól Rózsa: van-e kasza a
kocsiban? Öregapám mondja, hogy
nincs. Rózsa meg azt mondta: – Akkor odakötöm a lovamat. Borozgattak

együtt, mikor elfogyott, fölkeltették
János bácsit, hogy hozzon bort. Aztán
Rózsa Sándor fölpattant a lóra és elment.”
A szabadságharc költőjének gödöllői tartózkodására kultusztárgyak is
emlékeztettek, és emlékeztetnek ma
is: pad, festmény (amely Petőfit és Rózsa Sándort együtt ábrázolta); Szombat János korsói a Petőfi-ház gyűjteményébe is bekerültek – onnan veszett nyomuk – a Petőfi Társaság megvásárolta a tornyos ággyal együtt. A
ruháit és a verseit őrző festett faláda
ma is megvan a Városi Múzeum tulajdonában. Hogy nem hiteles relikviáról, hanem kultikusnak minősített
tárgyról van szó, azt két tény bizonyítja. A láda tisztításakor a festéssel
egyidejű 1861-es évszám tűnt elő, és
hasonlót őriznek Szalkszentmártonban, ami a bútor sokhasznú funkciója
mellett a kultusz azonos fejlődését is
mutatja: a szegény poéta a ládában
kéziratait tárolta.
Források:
Dégh Linda:
A szabadságharc népköltészete. Bp. 1952
G. Merva Mária: Írók és Múzsák Gödöllőn
Heltai Miklós: 1848-as hagyományok Gödöllőn
Kerényi Ferenc: Tények és legendák
Petőfi Sándor gödöllői tartózkodásairól

Bada Márta kiállítása Miskolcon

– Látnunk kell egymást, hogy láthatók
legyünk, hallanunk kell egymást, hogy
hallhatók legyünk. Bada Márta bevallottan cigány nemzetiségű festő. Kiállítása, művészete is bizonyítja, hogy sokan vannak, akiknek tevékenysége példaértékű. Más nemzetiségek soraiban,
s a magyarok között is. Egy kiállítás
mindig remek lehetőség a művészet-, a

kultúrapártoló közönség
számára, hogy találkozzon,
beszélgethessen.
Véleményt formálhassanak a
résztvevők – mondta köszöntőjében Papp Ferenc,
a Miskolci Önkormányzat
Kulturális és Idegenforgalmi Osztályának vezetője.
A kiállítást Szekeres Erzsébet, szintén gödöllői textilművész nyitotta meg,
aki egyben Bada Márta tehetségét is
felfedezte sok évvel ezelőtt. Beszélt a
művésznő családi hátteréről, életéről.
Elmondta, az ötgyermekes család harmadik gyermekeként született Bada
Márta tehetsége már az iskola elején,
másodikos korában észrevehető volt.

Vitéz László kalandjai az ördöggel

szeti Egyetem hallgatója, és Faludy
Ildikó, a kötet szerkesztője. Mint megtudtuk, nem volt könnyű a feladatuk, az
írások közül a legeredetibbnek tartottakat, a rajzok közül pedig a legjobban
kidolgozottakat választották ki. A „szerzők” valamennyien meghívást kapnak
a Sajttorta bemutatójára. A nyolcvan-

egy „nyertes” pályázó között szép számmal akadnak gödöllőiek: Bakonyi Boldizsár, Balázs Eszter, Bodó Regő,
Boér Panna, Deme Dalma, Erdei Zita, Fazekas Anna, Filip Márk, Heltay Panni, Hományi Réka Ágnes,
Horváth Botond, Hunyadi Boróka,
Kamarás Jázmin Anna, Kerekes Mátyás, Kovács Hanna Valéria, Kovács
Kármen, Kóti Julianna, Ligárt Anna, Máté Lilla, Puer Lilla, Pusoma
Bettina, Révész Orsolya, Szabó Barnabás, Szajdek Bendegúz, Szentesi
Róza Anna, Tácej Dániel.
(K.)

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

SZERELMETES HISTÓRIÁK
A Sisi Baráti Kör sorozata, 7. rész

2014. március 17. (hétfő), 17.00 óra

Színek világa
Miskolcon állították ki Bada Márta
festményeit. A gödöllői művész alkotásaiból március 6-án nyílt kiállítás a
József Attila Könyvtárban. A művész gyermekkorától kezdve elképzelte a mesét, s meg is rajzolta azt –
számolt be róla a minap.hu.

A Gödöllői Királyi Kastély tavaly őszszel tette közzé herceg Egérváry Elemér felhívását, amellyel a gyerekek
rajzban, versben, fogalmazásban megörökített kastélyos élményeit igyekeztek összegyűjteni. A pályázatra 301 alkotás érkezett: a gödöllői iskolák és
óvodák mellett az egész ország egész
területéről, Győrtől
Debrecenig, Szentendrétől Szegedig érkeztek alkotások, sőt,
szabadkai és kolozsvári pályázatokat is
talált Elemér a postaládájában! A legfiatalabb pályázó 3 éves, a
legtöbb munka kisiskolásoktól érkezett,
de a téma még a nagyobb diákokat, kamaszokat is megihlette.
A legjobb alkotásokból kötet készül,
Sajttorta címmel, amelyet húsvétkor, a
II. Országos Plüssegér-találkozó keretében vehetnek majd kézbe a szerzők, a
már hagyományos Ibolyanap alkalmából.
A kiadványba nyolcvanegy pályamű
került be, a rajzok mellett meséket és
verseket választott ki a zsűri: Ferenc
Tamás képzőművész – aki herceg
Egérváry Elemér eddig napvilágra került naplónak illusztrálásáról gondoskodott –, Ferenc Réka, a Képzőművé-

„Ó az a két gödöllői nap...”
Németh László és Démusz Ella Gödöllőn fogant szerelme.

Hallgatta a meséket, elképzelte őket, s
megrajzolta a mesebeli lényeket. „Alkotásain feketét nem találunk. Színek
világa az övé. Mesés olajfestményei
mellett vannak alakos képei is, amelyek a cigányság hétköznapjait mutatják be” – mondta Szekeres Erzsébet,
aki a közeljövőben szintén bemutatkozik Miskolcon, alkotásait a II. Rákóczi
Ferenc könyvtárban mutatja majd be
önálló tárlat keretében.
(ny.f.)

Retró Klub: Időpontváltozás!

A Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Vitéz László Kalandjaival kapcsolódott A Régi Ház – 1914 „Kezdet és
vég” gödöllői tematikus év programsorozathoz.
Az óvodás és alsó tagozatos gyerekek nagy lelkesedéssel és
tapssal jutalmazták a Sebaj Bábszínház előadóművészét, Ivánkó Istvánt, aki egyedül varázsolta elő a paraván mögül Vitéz
Lászlót, az ördögöket, a Molnárt és a szellemeket.
Az előadás végén a gyerekek kézbe vehették és kipróbálhatták a bábokat.
Az ifjú közönség számára ingyenes előadás az önkormányzat támogatásával valósulhatott meg.

Technikai okok miatt a márciusi
Retró Klub március 26-án, szerdán
17.00 órakor lesz
a Királyi Váróban.
Téma: „Vendégeink a bölcsődék!”

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

2014. március 11.

Gödöllői Szolgálat 7

Élő-Világ

Kutyaszőrtől madártollig

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Trükkös tavaszi fészekanyag-kihelyezés

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes áron adathatják be.

A madarak számára a tavasz
első legnagyobb feladata a fészekanyaggyűjtés, amiben a
Madárbarát kert program keretében márciustól mi is segíthetjük őket.
Mit tegyünk ki?
Fészeképítő-anyagnak száraz füvet,
kutyaszőrt (vagy fodrásztól beszerezhető hajat) és madártollat kínálhatunk
fel a madaraknak. A kistestű énekesek
számára az egyik legfontosabb, és

madárforgalmú helyre, tél végétől az
etető, folyamatosan az itató és az
odúk közelébe helyezzük ki, mert itt a
madarak gyorsabban rátalálnak, illetve az odúknál egyben az odúfoglalás
sikerét is növeljük.
Talajon bokor ágai, a talajba szúrt
gallyak közé halmozzuk a száraz füvet, hogy a szél ne tudja elfújni, ágakra vékony, lágy dróttal kötözhetjük fel
a fészekanyagot, elsősorban a kutyaszőrt. A fészeképítő-anyagot a talajon és az ágakon is feltűnőbbé és a

Március 17-22-ig: hétfő, szerda du. 17-19, péntek de. 8.30-10 óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
Március 24-29-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 8-9 óráig, hétfőn és csütörtökön
du. 16-17-ig óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Március 31-április 5-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19
óráig,szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Kovavet Bt. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Április 7-12-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 14-19-ig: hétfőtől péntekig délután 17-18 óráig, szombaton délelőtt
9-11 óráig.
dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.

műanyag tartóhálója kiürül. Ha nem
dobjuk el ezeket, akkor nagyszerű
eszközünk lesz fészekanyag zsákos
kihelyezésére; nincs más dolgunk,
mint a hálót megtömni szőrrel vagy
hajjal.

települési környezetben egyre kevésbé hozzáférhető fészekbélelő anyag a
szőr, amit hajdanán az istálló környékén (akár a lovak, tehenek és szamarak testrére szálva) gond nélkül össze
tudtak szedni. Háztáji állattartás hiányában a kutyát tartó madárbarátok
tudnak sokat segíteni, ha a szükségest
a hasznossal összekötve a rendszeres
szőrkefélés „termékét” ősztől-tavaszig összegyűjtik és tavasszal több
helyre, nagyobb mennyiségben is kihelyezik.
Hova és hogyan tegyünk fészekanyagot?
A legjobb, ha fészekanyagot nagy

madarak számára vonzóbbá tehetjük
a télen gyakori karvalytépésekből
gyűjthető madártollakkal.
Trükkös tavaszi fészekanyag-kihelyezés
A fészekanyag ágakra drótozásával az
a baj, hogy a kirakáskor feszes, merev
hurokban a növényi szálak és a szőr
gyorsan fellazul és az egész kihullhat,
amint a madarak újabb és újabb adagokat húznak ki ebből. Ezt a problémát a következő megoldással küszöbölhetjük ki.
Az etetési időszak végére legalább
néhány cinkegolyó és „mogyorórúd”

Mit ne tegyünk ki?
Ne kínáljunk fel olyan fonott művagy nagyon hosszú szálú anyagokat
(ezért kerüljük az arasznyinál hoszszabb hajat is, amit vágjunk rövidebbre), melyek szállításkor vagy a fészekbe
építve a madarak lábára csavarodva
pusztulásukat okozhatják.
jk

országban találtak egy nyílvesszővel
átlőtt nyakú gólyát. A vesszőtől megszabadították a madarat, és azt szak-

Hiába lőtték át nyíllal, mégis repül
Meglepő látvány fogadta a járókelőket Csekén. Valaki ugyanis nyíllal
lőtt a védett területen élő vadkacsára,
aki a vesszővel a nyakában éli most
életét. A Magyar Madártani Egyesület
munkatársai a helyszínre mentek, és
megpróbálták befogni a szerencsétlen
állatot, egyelőre sikertelenül. Az
MME munkatársa, Musicz László
szerinte nyílpuskával lőtték meg a
madarat, és a nyíl hegye a koponya
alsó részén fúródott át és a nyakán jött
ki, de úgy tűnik, hogy nem találta el
sem a nyelőcsövét, sem pedig fontos
ereket.
Mi sem mutatja ezt jobban, hogy a
tojó még repülni is tud. Ennek ellenére újra megpróbálják befogni, és ha
az állatorvos azt tanácsolja, hogy

Ennek a megoldásnak további előnye,
hogy a szőr, haj és akár a növényi
szálak mellett időjárásálló módon teszi lehetővé a toll fészekanyag kihelyezését is, ha a jól kitömött zsákocskába több, kevesebb madártollat is
beszúrunk, ami még inkább vonzza a
madarakat.

hagyják bent a nyílvesszőt, akkor is le
fogják vágni a végét, nehogy beleakadjon valamibe.
Az egyesület munkatársa azt is elmesélte, hogy 2007 tavaszán Német-

értőkkel megvizsgáltatták. Az eredmény megdöbbentő volt, kiderült,
hogy a nyíl Afrikából származik, és a
madár átlőtt nyakkal repült vissza Németországba.

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.

KEDVES KUTYABARÁTOK!

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő

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

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

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.

Bonifác: 3 éves bobtail keverék
kan. Nagyon kedves, jól szocializált kutyus. Nagyon szeretnénk
jó gazdit találni neki.

Chanel és Zseton: Nemetjuhász keverék kan-szuka páros. Nagyon játékosak. Gyerekek mellé is ajánljuk őket.
Külön-külön is örökbefogadhatóak.

Fixi: Keverék kölyök kan kutyus. Nagyon ragaszkodó, tündi-bündi. Leendő gazdik jelentkezését várjuk!

A kedvezményes veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.500 forintba kerül. Ez az összeg tartalmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket.
A szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta
ára 300 forint/10 testtömeg kilogramm.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet
állítunk ki, aminek a költsége 500 forint.
Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve háznál,
de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat is
ki kell fizetni.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM
rendelet szól. Ennek értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni,
majd mindezt 6 hónap múlva megismételni.
A felnőtt kutyát minden évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
Fontos Tudnivaló:
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható. Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. Veszettség ellen csak
microchippel megjelölt eb olható. Aki 2012. december 31-ig nem végeztette
el kutyája microchippes jelöltetését, a veszettség elleni védőoltás alkalmával
ezt is kérheti, aminek költsége 4.900 forint.

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 16-án és 17-én
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 20/991-3057
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Sport

Röplabda – Régen látott mélyponton a TEVA-GRC

Vívás – Bajnokcsapatok Európa-kupája

0–2-ről kellene fordítani

4. helyen végzett a GEAC

Régen látott mélyponton van a
gödöllői női röplabdázás, miután a bajnoki elődöntőben két
mérkőzést követően mind hazai pályán, mind idegenben kikapott riválisától, a Békéscsabától.

A címvédő GEAC csapata mellett
a magyar bajnok Vasas, valamint
a francia, a román, az angol és az
osztrák bajnok vett részt a 2014es férfi kard Bajnokcsapatok
Európa Kupáján. A gödöllői viadalon a GEAC a 4. helyet érte el,
a BEK-győztes a román Dinamo
Bukarest lett.

A legjobb négy közé jutásért zajló
párharcot úgy várhatták a gödöllői
hölgyek, hogy ők az esélyesek, miután a nagyobb rutin, valamint a közelmúlt egymás elleni meccsei is melletük szóltak. Nos, a békéscsabaiak
nem foglalkoztak a múlttal, alázatos
és tudatos játékkal kihasználták a
TEVA-Gödöllői RC gyengélkedését
és előbb Gödöllőn, majd hazai pályán
nyertek.
A gödöllői derbi óriási drámát és 3:2es vendégsikert hozott, míg a Békés
megyeiek hazai környezetben is nyertek 3:1-re az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban és két mecs-

cset követően 2–0-ra vezetnek a Gödöllővel szemben.
Széles Petráéknak nincs más választásuk, a sírból kell visszahozniuk a
veszni látszó továbbjutást és bizonyítani, hogy helyük van idén is a női
röplabda bajnokság döntőjében. Az
elődöntő harmadik mérkőzését március 12-én, szerdán 18:30-as kezdéssel rendezik az egyetemi sportcsarnokban.
Bajnoki elődöntő, 1. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – LinamarBékéscsabai RSE 2:3 (-18, 17, -22,
19, -11)
Bajnoki elődöntő, 2. mérkőzés
Linamar-Békéscsabai RSE – TEVAGödöllői RC 3:1 (17, 14, -25, 12)
-ll-

Bajnoki elődöntő, 3. mérkőzés
Március 12., szerda 18:30
TEVA-Gödöllői RC –
Linamar-Békéscsabai RSE
SZIE sportcsarnok

Labdarúgás – Kettős siker

Győztes hazai debütálás
Az előző heti, idegenbeli pontszerzés után, hazai pályán is bemutatkozott a Gödöllői SK csapata. A tavaszi második fordulóban a Csomádot verte könnyedén 3–1-re, ezzel őrzi 8. helyét a
megyei I. osztályban a GSK.
A lényegesen nagyobb játékerőt képviselő Gödöllő az első negyed órában akár
már 4 góllal is vezethetett vona, de
Nagy Roland kétszer, míg Lőrincz
Adrián egyszer hibázott ziccerben, míg
egyszer a vendég kapus az utolsó pillanatban mentett. Ami nem jött össze kialakított helyzetből, az sikerült szabadrúgásból a 24. minutumban. Nagy Roland csavart védhetetlenül a jöbb felső
sarokba. Nem sokáig örülhettek a mieink, ugyanis egy kapushibát követően 3
percel a gödöllői vezetést követően egalizáltak a vendégek. A fordulás után
visszavettek a csapatok az amúgy sem
öldöklő iramból, de végül a hazaiak Lőrincz Adrián és Bencze Zsolt révén bebiztosították a három pontot. Örömteli
volt látni, hogy a mindössze 17 éves Józsa Tamás debütált a felnőttek között,
nem is akár hogyan, egy gólpasszal és jó
játékkal vette ki a részét a sikerből.
A Gödöllői SK 17 fordulót követően 24
pontjával a 8. helyen áll a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 17. forduló
Gödöllői SK – Csomád KSK 3–1 (1–1)
Gól: Nagy Roland, Lőrincz Adrián,
Bencze Zsolt.

Megyei III osztály – Tavasznyitó
három pont
A második számú gödöllői alakulat is
megkezte a tavaszt, méghozzá pontosan. Legéndi György tanítványai Vácrátóton léptek először pályára és nyertek
2–0-ra a helyi alakulat ellen. Úgy kellett
ez a három pont a csapatnak, mint falunak az áram, hiszen pontlevonással
kezdte a tavaszt a csapat. Történt, hogy
az ősszel lejátszott és 6–1-re megnyert
Sződliget elleni találkozót a vendégek
megóvták jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt. Az óvást jóváhagyta a szövetség fegyelmi bizottsága, aminek
eredményeként a pályán megszerzett
három bajnoki pontot elvették a Gödöllőtől, valamint egy büntető ponttal is
súlytották a csapatot. Az, hogy ki hibázott már mellékes, minden esetre a csapat itta meg a levét. A GSK kettő jelenleg 18 pontos és a 9. helyen áll csoportjában. A következő játéknapon a 21
pontos és 5 helyen álló Őrbottyán csapatát fogadják a mieink.
Pest megyei III. osztály közép csoport, 14. forduló
Vácrátót-Vác FC II – Gödöllői SK 0–2
(0–0) Gól: Tury Viktor, Pakuts Barna.
-ll-

Megyei III. osztály
közép csoport, 17. forduló
Március 16., vasárnap 15 óra
Gödöllői SK II – Őrbottyán KSE
Táncsics M. úti Sportcentrum

Margita Kupa K 50 – Új helyszínről rajtolnak

A Sportcentrumnál lesz a rajt és a cél
Az április 6-ra meghirdetett
Margita-kupa K 50-es országúti
kerékpáros túrájának rajt és cél
helyszíne az aznapi országgyűlési választások miatt változik.
A szervezők tájékoztatása szerint az
eredetileg megadott Erkel iskola előtti
terület a választások miatt nem használható, így új helyszín után kellett
nézni. A Gödöllő – Szada – Őrbottyán
– Vácrátót – Váchartyán – Őrbottyán –

Csomád – Gödöllő útvonalra tervezett
országúti kerékpáros túra a Táncsics
Mihály úti Sportcentrumtól indul és
oda is érkezik majd vissza. Találkozó
8-9 óra között, a nevezési díj 800
Ft./fő. További infó a túrával és a Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület programjaival kapcsolatban:
a http://www.margita344-2.hu és
http://www.facebook.com/margita3442tse facebook oldalon olvashatnak.

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
A Grassalkovich SE akrobatikus
torna szakosztálya 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 la-

zává 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 J. Ált. Isk. tornatermében
hétfő, szerda, péntek 16-17 óra között
vagy a 06/20-951-10-72-es számon!

A 14. alkalommal megrendezésre kerülő megmérettetésre hat csapat adta le nevezését, küztük a Gémesi Csanád, Gémesi Bence, Gáll Csaba, Bancsics
Máté alkotta, címvédő Gödöllői EAC
kardvívói. Navarrete József tanítványai a sorsolás szeszélyének köszönhetően az első körben nem léptek pástra,
így automatikusan a legjobb négybe kerültek a román bajnokkal egyetemben.
A negyeddöntőben a Vasas az angol bajnok Imperial Fencing együttesét verte
45–43-ra és jutottak így az elődöntőbe,
ahol a két magyar csapat egymással vívott a döntőbe jutásért. A másik ágon a
francia bajnok PAU France nyert 45–
39-re az osztrák Mödling ellen és mérkőzhetett a románokkal a döntőért. Az
5-6. helyért az angolok 45–33-ra verték
az osztrákokat és végeztek az 5. helyen,
míg nyugati szomszédjaink hatodikként
zárták az idei sorozatot.
Az elődöntőben a gödöllőiek, történetesen Gémesi Csanád kezdte jobban az
asszót, aki 0–4-ről fordítva nyert 5–4-re
válogatottbeli riválisa, Szatmári András
ellen. A minimális előny hátránnyá vált,

ugyanis Gémesi Bence kétszer, majd
Gáll Csaba is vesztesen jött ki saját
asszójából, így az első kör után 20–18ra vezetett a Vasas. Az első fordulópontot az egész nap remekül vívó Gémesi
Csanád 7–0-ás asszója hozta, ekkor ismét a mieink vezettek 25–20-ra. Bence
tartotta az előnyt, majd ismét Csanád
vívott, így az utolsó két vívó előtt 35–
34-re vezettünk. Sajnos a gyenge napot
kifogó Gáll Csaba 6–2-re elveszítette
saját meccsét Ravasz Etelével szemben,
így a lélketani előny már a fővárosiaknál volt. Az utolsó asszóban aztán, mint
utólag kiderült egyetlen párharcát elveszítve, kikapott Csanád 5–3-re, így a
magyar bajnok kék-pirosak 45–40-re
nyertek és jutottak a döntőbe, míg a
BEK címvédő GEAC a bronzéremért
vívhatott. A mások ágon a román bajnok
Bukarest magabiztosan jutott a döntőbe
a franciákkal szemben (45–37).
A 3. helyért vívott párharcban a gödöllőiek némileg csalódottan kezdték a csörtét, érthető okokból, ugyanis nem titkolt
céljuk volt az ismételt döntőbe jutás. A
francia csapat ezt kihasználva ellépett
ellenfelétől és mindvégig vezetve végül
magabiztotosan nyerte a bronzmeccset
45–37-re a Gödöllővel szemben. Két
pozitívuma volt gödöllői szempontból a
napnak: Az egyik, hogy az első éves junior Bancsics Máté bemutatkozott és
ugyan saját asszóját 5–3-ra elbukta, de
jól vívott. A másik Gémesi Csanád vívása volt, aki a hét asszójából mindössze egyet veszített el. A fináléban a román bajnok és szinte a komplett válogatottat adó Dinamo 45–43-ra verte a
Szatmári András, Ravasz Etele, Puy
Sándor alkottat Vasast, így ők nyerték a
14. BEK trófeát.
A jelenleg a világranglistán 16. helyen
álló Gémesi Csanádot kértük, hogy értékelje a napot: – Több mint csalódott
vagyok, ugyanis mindenképpen döntőz-

Küzdősport – Szerbiai éremeső

29 gödöllői helyezett
A Gödöllöi Taekwondo SE sportolói az idei évet Szerbiában
kezdték és nem is akármilyen
eredménnyel. Czeba Mihály 6.
danos mester tanítványai a
rangos mezőnyben (6 ország,
22 csapat, 271 versenyző) 29
érmet szereztek: 11 arany-, 8
ezüst- és 10 bronzérmet akasztottak a versenyzők nyakába.
A 17 gödöllői versenyző mind formagyakorlatban, mind küzdelemben remekelt gyermek, ifi és felnőtt kategó-

Ob dobóarany és összetett bronz

A Téli Dobó ob-n kiválóan versenyzett
Gláser Zina, aki diszkoszvetésben
27,36 méterre dobta a szert, ezzel az első helyen végzett, míg gerelyhajításban

ugyan ő a 4. helyen zárta a versenyt.
A fedett pályás serdülő összetett ob-n a
fiú serdülő ötpróba versenyen Szamosi
András kiemelkedően teljesítve és
összesen 2683 pontot gyűjtve végzett a
3. helyen. Szamosi 60 méter gáton 8,99
másodperces idővel 5., távolugrásban
521 centiméterrel 9., súlylökésben
10,31 méterrel 3., magasugrásban 154
cm-rel 16., míg 1000 méteren 3,07,85-

Kézilabda – Listavezetőt győztek le a gödöllőiek

Békésre rontó juniorok
Meglepte a forduló előtt még makulátlan mérleggel, pontveszteség nélkül a tabellát 10 ponttal
vezető Békés csapatát a Gödöllői
KC junior csapata, miután hazai
pályán nagy csatában nyerni tudott.
A fiatalok előtt természetesen nézzük a
felnőttek párharcát. Bartos Gábor csa-

Gerevich-Kovács-Kárpáti GP –
Gémesi Csanád a 10. helyen
Az elmúlt hétvégén rendezték meg a
Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard
Grand Prix viadalt, ahol a gödöllői Gémesi Csanád a 10., míg Gáll Csaba a 63.
helyen végzett. Az esüstérmet az olipiai
bajnok Szilágyi Áron szerezte meg, aki
a döntőben a dél-koreai Kim Dzsungtól
kapott ki 15:13-ra. Gémesi a 32-es táblán kapcsolódott be a versenybe, ahol
előbb az olasz Nucciot verte 15:5-re,
majd a 16 közé jutásért a szintén olasz
Miraccot 12-re. Az „olasz ágra” kerülő
Csanádot végül a nyolcaddöntőben a
londoni olimpia ezüstérmese, Occhiuzzi
állította meg (13:15). Gáll Csaba a 32ért a GP-n végül ezüstéremig jutó, olimpiai aranyérmes Szilágyi Árontól kapott
ki 15:11-re.
-tl-

Gémesi Csanád (jobbra) mindent
megtett, de ezúttal ő is kevés volt...

bert, Tóbiás Boglárka és Kőműves
János is. A versenyen Bures Ferenc
2. danos mester bíróként képviselte a
klubot. A verseny színvonalát jelzi a
kategóriánként 15-18 induló is.

riában. Gyermekeknél Bali Zsófia 2
arany-, 1 ezüst, Osterling
Ádám 2 aranyérmet, Faragó Levente 1 arany- és
3 bronzérmet nyert, Kertész Viola és Bali Szonja
1–1 arany- és ezüsttel zárt.
A felnőtteknél Kalacsi
Erika 2 arany, míg Piblinger Tibor 1 aranyérmet
szerzett. Sikeresen szerepelt még Horváth Tamás,
Faragó Zétény, Som Ró-

Atlétika – Fajoyomi Dávid arany Bostonból

Az elmúlt hétvégén rendezték a
fedettpályás serdülő összetett
országos bajnokságot, valamint
a Téli Dobó ob-t. A mérleg: egy
arany- és egy bronzérem.

ni szerettünk volna. Az sem vígasztal,
hogy hét meccsemből hatot megnyertem, mert ez is kevés volt ahhoz, hogy
érmet szerezzünk. Nem voltunk összeszedettek, ráadásul a 3. helyért vívott
párharcban az elődöntő elveszítésének
csalódottsága is közrejátszott indiszponáltságunkban. Talán jobb lett volna a
döntőbe jutásért vívott párharc előtt
egyet játszani, a Vasas ebből a szempontból mindenképpen előnyben volt,
ugyanis ők már bemelegedve vártak
minket. Csalódottak vagyunk!
2014-es Bajnokcsapatok Európa-kupájának végeredménye: 1. Dinamo Bukarest (román), 2. Vasas, 3. PAU France
(francia), 4. Gödöllői EAC, 5. Imperial
Fencing (angol), 6. Mödling (osztrák).

pata a Békési FKC elleni hazai derbin
sem számíthatott sok jóra és ez már az
első 30 percben beigazolódott, már ekkor eldőlt a párharc. A szünetre 7 gólos
hátrányt összeszedő Gödöllő a folytatásban is csak szenvedett és végül 34–
29-re kapott ki a hazi pályán, ezzel 18
fordulót követően továbbra is az utolsó,
14. helyen áll a csapat 1 ponttal.

-czm-

ös idővel a 4. lett. Ugyan ezen a versenyen leány ötpróbában Kriszt Katalin (összetett 7. hely) magasugrásban
158 centiméteres ugrásával átvette a
szám országos ranglistáján a vezetést.
Fajoyomi arany az USA-ban
Az Amerikában tanuló Fajoyomi Dávid ismét kiemelkedően teljesített az
Egyesült Államokban. A GEAC versenyzője egy bostoni fedett pályás versenyen lett első magasugrásban. A gödöllői atléta 223 centiméteres ugrásával
bizonyult a legjobbnak.
-tl-

A juniorok ellenben szárnyalnak az
idén. Ennek kárát ezúttal a listavezető,
ezidáig pontveszteség nélkül álló békési
fiatalok látták, akiket a gödöllőiek nagy
csatában vertek meg 25–21-re, elrontva
ezzel a békésiek száz százalékos mérlegét. Trézsi Norberték ezzel a győzelemmel 24 pontosak és visszakapaszkodtak a bajnoki tabella 2. helyére.
NB I/B. Keleti-csoport, 18. forduló
Gödöllői KC – Békési FKC 29–34
(9–16)
Juniorok: Gödöllői KC – Békési FKC
25–21
-li-
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A Frédéric Chopin
Zeneiskola
programjai

Március 13., csütörtök, 17.00:
„Ifjú tehetségeink" – Beharangozó
koncert
Március 19., szerda, 17.30:
Kicsinyek hangversenye – A vonós
tanszak rendezvénye
Március 20., csütörtök, 17.00:
Bartek Zsolt (klarinét) növendékeinek hangversenye
Március 21., péntek, 17.00:
A zeneiskola gitárzenekarának
hangversenye
Március 22., szombat, 10.30:
Horváth Judit (zongora) 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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Közérdek

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.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 10-16-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Március 17-23-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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.

GÖDÖLLŐI PETŐFISEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány a 2013-as évben a báli bevételekből tudott gazdálkodni, így
246.000 Ft-ot költöttünk év közbeni tanulói jutalmazásra, 125.340 Ft-ot
erdei iskolai kirándulásra és a Határtalanul program megvalósítására, továbbá 64.520 Ft-ot egyéb programokra. A Petőfisek Gáláján 182.000 Ft. értékű
jutalomban részesítettük diákjainkat.
Nagy tisztelettel kérünk mindenkit, hogyha módjában áll, támogassa
alapítványunkat az 1%-kal, amit ettől az évtől már fogadhatunk.
Adószám: 18268843-1-13
A 2014-es évben befolyt összegből szabadtéri tantermet, a kicsiknek pedig
játszóteret szeretnénk kialakítani.
Köszönjük, ha támogatják céljaink megvalósítását!
Számlaszám: 11600006-00000000-51456399
Gubáné Csánki Ágnes, a kuratórium elnöke

2014. március 11.

Mozaik

D’Elia Szalon
Nőknek és férfiaknak
Esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése, eladása
Ruháinkat a kevesebb néha több gondolat
jegyében álmodjuk.
2100 Gödöllő, Odray János u. 8.
Tel.: 06-28/410-035
info@delia.hu / www.delia.hu
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MÁRCIUS 15-EI PROGRAM A LÁZÁR LOVASPARKBAN
udvarában
A szálloda belső
kiadók!
üzlethelyiségek
0/392-8303
Érdeklődni: 06-2

2014. március 15-én, 10 és 12 órakor a Királyi Kastélytól a Lázár és Fiai
Kft. Ikarus nosztalgiabusz különjáratot indít a domonyvölgyi Lázár Lovasparkba, ahol a fogadó pálinka vagy üdítő és pogácsa elfogyasztása után
megtekinthetik a lovasbemutatót, erdei lovaskocsikázáson vehetnek
részt, a gyerekeket futószáras pónilovaglás, állatsimogató és gyermek
kalandparkunk várja.
A nosztalgia busszal érkezők 20% engedményt kapnak a belépő árából, amely tartalmazza a busztranszfert, a fenti programokat, de étkezést nem. A vendégek tetszés szerint vásárolhatnak ételeket a helyszínen.
Árak: Felnőtt: 4500 Ft/fő, gyerek: 3000 Ft/fő, 3 év alatt ingyenes.
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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

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

2=3

Akció! Részletek az irodában
vagy telefonon!

2014.
GYÁSZJELENTÉS
+ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy id.
KOMEÁTHY LAJOS életének 83. évében
elhunyt. Temetése 2014. március 20-án 10:30
órakor az Óbudai temetőben lesz megtartva.

+ Eladó másfélszobás téglalakás, új
nyílászárók, fürdőszoba felújítva! iár: 8.4MFt.
20-804-2102
+ Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre épült 100m2-es családi ház, 16.6
MFt-os iáron SÜRGŐSEN eladó!! 20-539-1988
+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180
m2 családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025

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

INGATLAN
+ SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás,
erkélyes lakás Gödöllőn, KOSSUTH L.
utcában! I.ár: 8,9 MFt. 20-772-2429
+ Gödöllőn Erzsébet körúton 34nm-es
felújított, egyedi mérős lakás, extra alacsony
rezsivel sürgősen eladó. I.ár: 7,2MFt 20-7722429
+ Eladó a Palotakerten jó állapotú 1szobás
37nm-es lakás! Iár: 5.99 MFt!! 20-804-2102
+ Gödöllő központjában, szerkezetkész,
156m2-es nappali+ négy szobás családi ház,
800m2-es telekkel eladó! 35MFt! 20-5391988
+ SÜRGŐSEN ELADÓ!
Gödöllőn, Egyetem téren
59m2-es mfszt-i lakás új
ablakokkal eladó. iár:11MFt!
20-539-1988
+ Sürgősen eladó Gödöllőn
központban igényes 5 szoba
+ nappalis családi ház, duplagarázzsal, 520nm-es telken
Iár: 26MFt! 20-772-2429

+ Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók kulcsrakészen 300.000Ft/m2
áron! 20-944-7025
+ Gödöllőn új építésű modern ikerházfél mindkét fele kulcsrakészen eladó! Iár: 25,9MFt. 20944-7025
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban.
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Eladó Szadán, egy nappali+3 szobás
újépítésű ikerház, teljes közművel, saroktelken.
I.ár: 23,5 m Ft. 20-9194-870
+ Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3
szobás, téglaépítésű családi ház, két
lakrésszel. 1100 nm-es telek, díszkert. I.ár: 19
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó a Kertvárosban, egy 372 nm-es telken,
egy 92 nm-es két- és félszobás családi ház. Új
elektromos és vízvezetékek, új külső műanyag
nyílászárók, padlószigetelés, új burkolatok
szaniterek, külső színezés, távirányítású kapu.
10 m2-es pince, 2 gépkocsi beálló, 50 nm-es
fedett terasz. Akciós áron: 16,5 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 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
+ 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 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, egy saroktelken, egy 3 szobás, téglaépítésű családi ház,
kis telekrésszel, I.ár: 15,5 m Ft. 20/9194-870
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+ Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás
ikerház, nappali+3 szobás, újszerű, két
fürdőszobás családi ház. I.ár: 25,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllő Palotakerten egy 3. emeleti,
kétszobás, EGYEDI FŰTÉSES, felújított öröklakás, I.ár: 12 mFt. 20/9194-870
+ Eladó Gödöllőn, a Damjanich utcában másfél szobás lakóház 1050 nm-es telekkel, 1 nappali, dolgozószoba, konyha, fürdőszoba, wc.
I.ár: 13 m Ft. 20/9194-870
+ Eladó Gödöllőn a Szív utcában egy teljesen felújított, nappali+4 szobás családi ház.
Fűtött szuterén, háztartási helyiségek, kétbeállásos garázs. A telek 500 nm. I.ár: 32 m
Ft. 20/9194-870
+ Eladó Gödöllőn, az Aulich utcában egy nappali +3 szobás, teljesen felújított ikerház,
pincével, terasszal, erkéllyel. I.ár: 25,9 m Ft.
20/9194-870
+ Eladó Gödöllőn, 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
+ 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
+ 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: 06-70-5145854. 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: 06702915-134
+ Aszódon, Fesztiváltérnél 65 és 67 nm-es, 34 szobás, kertvárosi, társasházi új lakások
eladók! Akár 13,5 M forintért! Költözhetőek
2014. tavaszán. Bővebb felvilágosítás: 06-70466-9889
+ 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, Palotakerten másfélszobás (44
nm) lakás eladó: 8 millió. Lakáscsere nagyobbra (60 nm) érdekel. Esetleg 2 lakótelepi
lakást családi házra (2 lakásosra) cserélnénk.
Tel: 06-20-968-0336

2014.
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+ Valkón, főútvonalon, Központban 4 szobás,
összkomfortos családi ház 2300 nm-es gondozott kerttel eladó vagy gödöllői emeletes
lakásra cserélhető. Tel: 06-20-2525-178

+ Kiadó a Palotakert lakótelepen 45 nm-es,
bútorozott, műszakilag felszerelt lakás.
50.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-485-7649

+ 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: 06-30-878-8907
Ingatlanos ne hívjon!

+ Gödöllőn a Perczel Mór utcában 140 nm
alapterületű, dupla komfortos családi ház
kiadó. 140.000,-Ft/hó + rezsi. Kéthavi kaució
szükséges. Érd: 06-20-776-4043

+ Eladó Gödöllő belvárosában négyemeletes
ház 2.emeletén 58nm-es lakás. Külön bejáratú
2 szoba, étkezős konyha beépített bútorral,
előszoba beépített szekrényekkel, fürdőszoba,
külön WC +erkély. Legkorszerűbb cirkójellegű
fűtés. Iár:13,8MFt. 06-70-360-6827
+ Eladó Gödöllőn, Szőlő utcában csendes,
kertekre néző, 61 nm-es 2+1 félszobás, kívülbelül felújított lakás. Ár: 12,2 MFt. Tel: 06-209435-766
+ Eladó X.ker. 42 nm-es, 1.em. tehermentes,
liftes 2008-ban épült lakás a Harmat utcában
az Újhegyi útnál 13,5 millió forintért. Tel: 06-304438-236

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.

+ Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton eladó
egy 62 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes lakás.
Iár: 8,9 MFt. Tel: 06-20-341-9861

+ 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.

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

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

+ VERSEGEN TELKEK ELADÓK: 2646 nm-es
és 503 nm-es. (Ugyanitt 4 db NYÁRI GUMI
Kléber Viaxer 155/70 R13 75T. eladó.) Tel: 0630-246-0111

+ 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 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, 0670-423-5749
+ Zsámboki 2,5 szobás, 80nm-es,
tehermentes, felújított családi ház eladó 800
nm-es telekkel, vagy kisebb Pest környéki
házra, vagy lakásra cserélhető. Ár: 7 MFt. Gáz,
víz villany van. Tel: 06-20-389-8930
+ Gödöllőn a Diófa utca végén 3320 nm-es
zártkert eladó. 5 MFt. Érd: 06-70-368-6019
+ Eladó Gödöllő központjában 4.em-i 56nmes, fiatalos, kétszobás, erkélyes, egyedi elszámolású, panorámás, 2010-ben felújított lakás.
A vételár részét képezik: konyhabútor,
klímaberendezés, saját pince, garázs. Iár:
10,6MFt. Garázs nélkül: 10,1MFt. 70-702-9747
+ SÜRGŐSEN eladó Gödöllő központjában
igényes, teljesen felújított, szigetelt, déli
fekvésű 60 nm-es lakás! Iár: 11,9MFt. Érd: 0620-343-2399
+ Gödöllőn elcserélem kertes családi házamat
új építésű társasházi lakásra max. 1,5 szoba +
nappalisra, kizárólag földszint + tetőtér
beépítésű lakás érdekel. Eladás is számításba
jöhet. Tel: 06-70-668-9046
ALBÉRLET KIADÓ
+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455583.
+ ISASZEGEN 75 nm-es kettős fűtésű (gáz cserépkályha) családi ház kiadó 55.000.-Ft/hó
+ rezsi áron. Érd: 06-20-566-4140
+ Kiadó Gödöllőn 1.em. 2szobás, bútorozott
lakás egyedülálló ill. gyermektelen párok
részére a Munkácsy utcában (gázkonvektor,
alacsony rezsi). 60.000.-Ft+ rezsi/hó. 2havi
kaució szükséges. 70-291-2122 (egész nap).
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
magasföldszinti, fűtésszabályzós, 2 szobás,
bútorozott lakás nemdohányzó, egyedülálló,
illetve gyermektelen pár részére hosszútávra
kiadó. 65.000.-Ft+ rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-70-333-0496

+ Gödöllőn a Petőfi tér 11. szám alatt található 30 nm-es udvari üzlethelyiség kiadó
vagy eladó. Tel: 06-30-346-5408
+ Gödöllőn a Petőfi tér 13-ban 39 nm-es
üzlethelyiség eladó. Iár: 14MFt. Érd: 06-209516-685
+ Vácszentlászlón a butiksoron üzlethelyiség
kiadó. Jól bejáratott 100 Ft-os üzlethelyiségként működött. Tel: 06-20-585-4083
+ Garázs beállóhely hosszútávra kiadó.
Gödöllő, Szt. János u. 42. Érd: 06-28-411088, 06-30-336-5279

ÁLLÁS
+ Tapasztalt, diplomás ANGOL és NÉMET
nyelvtanárokat keresünk hosszú távú
nyelvvizsga felkészítő és egyéb szakmai
nyelvi projektekhez, intenzív+ félintenzív
tanfolyamokra Gödöllőn és környékén.
Jelentkezés motivációs levél, önéletrajz és
diplomamásolat(ok) beküldésével e-mailen:
training.coaching14@gmail.com
+ VILLANYSZERELŐ csapatunkba szakképzett, önállóan dolgozni tudó és szakmai
gyakorlattal rendelkező munkatársakat
keresünk. Fényképes szakmai önéletrajzokat pontos elérhetőséggel és fizetési igény
megjelöléssel kérjük a nodespecialkft
@gmail.com címre.
+ Cégünk fiatal gödöllői férfi munkaerőt
keres nagykereskedelmi raktárba gödöllői
telephelyre raktáros árukiadó munkakörbe.
A munka irodai és raktári közepesen nehéz
fizikai munkából áll. Elvárásaink: targoncás
vizsga és gyakorlat, számlázó- készletkezelő
programok
használata,
középfokú
végzettség, angol nyelvtudás, műszaki
érzék, jogosítvány. Jelentkezés önéletrajzzal, melyet a tactic@tactiksport.hu címre
kérünk megküldeni.
+
CO2
hegesztőket
keresünk
vastaganyagok hegesztésére, gödöllői
munkahelyre (tűzvédelmi vizsga előny).
Érd: 10-17-ig 06-70-3847-636, email:
szakma2011@freemail.hu

+ TAKARÍTÁST vállalok heti 2 alkalommal.
Referencialevél van. Tel: 06-20-545-1847
+ Lakatosokat, 135-136-os hegesztőket,
villanyszerelőket (ipari gépek bekötése, karbantartása), ill. darusokat (alulvezérelt híddaru) keresünk budapesti munkahelyre. Tel:
06-70-311-0535, 06-70-2488-085
+ Megbízható, energikus, munkájában
precíz középkorú asszony bejárónői munkát
keres gyakorlattal, hosszútávra. Tel: 06-70354-4875
+ GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK!
19 éves katolikus egyetemista lány bármely
napszakban, hétköznap és hétvégén is, bármilyen korú gyermekre szívesen vigyázna.
Tel: 06-30-616-9182
+ GYROSOS BÜFÉBE eladót keresünk
Gödöllőre és Aszódra. Gyakorlat előny, de
nem
feltétel.
Fizetés:
700,-Ft/óra.
Jelentkezni a gyrosos.csabi@gmail.com
email címre csak fényképes önéletrajzzal.

SZOLGÁLTATÁS
+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763
+ ANGEL FODRÁSZAT: Női, férfi, gyermek hajvágás, melír technikák, hajfestés.
Tel: 30-90-58-334, ZEN KOZMETIKA: 3D
és 4D műszempilla, klasszikus és antiaging kezelések, masszázs. Tel: 30-7199-508,
AKCIÓ:
Márciusban
25%
kedvezmény! A részletekért érdeklődjön
az üzletben! KÜLÖNLEGES AKCIÓ: Korlátlan hajszárítás bérlet: 5.000Ft. Nyitva
tartás: H-P: 9:30-19h Szo: 9-14h.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 42.
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+ 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
+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás,
bozótirtás,
fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+
CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650
+ Ne fáradjon, hívjon bizalommal!
SZŐNYEG és KÁRPITTISZTÍTÁS lakásán.
Precíz, pontos munka. Tel: 06-20-3671-649

március 11.

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS,
lépcsőház és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+
VÍZ-,
GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS,
új
csatorna
bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek,
konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ 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
+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
0670-633-5772

+ TOLLTISZTÍTÁS, paplan - párna készítés
Gödöllőn. Színes és nyers anginok,
minőségi munka. Tolltex.hu képviselet. 0620-530-6431
+ 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. 06-30-2258726, www.tahya.ewk.hu

EGÉSZSÉG
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, gellack, KÉZ
és LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm kezelés,
körömkorrekció. Tel: 06-20-5733-977
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275
+ SZOLÁRIUM és FLABELOS Gödöllőn,
a Patak téren! Csőcsere! www.godolloi.
szolarium.hu, www.godolloiflabelos.hu
Tel: 06-28-412-564

+
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ 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
+ Lieutenant Kft. Vállalja családi és
társasházak víz-, gáz-, fűtésszerelését,
felújítását és építőmesteri munkáit
(burkolás, falazás stb.) Tel: 06-30-5070437, email: lieutenantkft@gmail.com
+ IRATMEGSEMMISÍTÉS akár helyben is.
Tel: 06-20-220-3102 www.papirfalo.hu

ÜDÜLÉS
+
AKCIÓ!
Fél
áron
eladó
egy
leinformálható, 4 csillagos minőségű
wellnes hét (33.) 4-6 főre a siófoki Hotel
Azúr
Villa
Apartman
szárnyában.
Belvároshoz közeli, jól felszerelt apartman
terasszal. Korlátlan wellnes, saját strand,
ősfás Balaton part, sportolási lehetőség,
őrzött parkoló tartozik hozzá. Tel: 06-30210-5058

OKTATÁS

+ CSERÉPKÁLYHA Kályhák tervezése,
kivitelezése garanciával. Kályhacsempe,
kályhaajtó, víztartály beszerzése is. Használt
kályhák átrakása. Kandalló, kerti kemence,
sütögető. BALOGH ZSOLT: 06-20-4147396, www.b-bcserepkalyha.hu
+ SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb
átalakítások) garanciával Gödöllőn és
környékén. 30/270-7200
+ „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden,
ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom.
ELVETEMEDETT
AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS
ELŐTTI MUNKÁK. KIKA, IKEA, JYSK
bútorok összeszerelése. 20/2038-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com
+
MOSOGATÓGÉP,
MOSÓGÉP,
szárítógép, elektromos tűzhelyek, főzőlapok
javítása garanciával! Hívjon bizalommal:
Tóth Tamás 06-20-886-2397
+ Gödöllőn szalon alatti árakon női, férfi,
gyermek hajvágást, festést vállalok, házhoz
megyek. Tel: 06-20-458-1980

+ Tanulási képességek fejlesztése
diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
+ 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
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+ 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
+ Antik cserépkályha építéssel eladó! 0620-5231-094 www.kalyhasmester.hu
+ Hullott agancs felvásárlás. Tel: 06-70633-5772
+ Költözés miatt eladó! IKEA fenyő és bőr
ülőgarnitúra,
konyhabútor,
íróasztal,
bárszekrény, telefonszekrény, pipereasztal,
TV, hűtőszekrény, kerti sziklák, szőnyeg,
függönyök karnissal, 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: 70-3674-351
+ Vadonatúj gyerekágy kókuszmatraccal
együtt Gödöllőn, áron alul eladó. Tel: 06-70333-0496

+
ANGOL
nyelvoktatás
Gödöllőn
kezdőknek, újrakezdőknek és haladóknak
egyénre szabottan. Nyelvvizsgára és
érettségire való felkészítést is vállalok.
Egyéni időbeosztás, igény esetén hétvégén
is. Tel: 06-30-417-9727
+ Német tanár tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást és fordítást is vállal. Tel: 06-30-274-1797
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal
FILMSZINKRON,
könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 0670-559-3918

+ Ablakszárny több méretben (kb.50db),
ajtólap, üveges, teli ajtós 500-5.000-Ft-ig.
REDŐNY 6db, jó állapotban 500.-/db.
RUHÁSSZEKRÉNYEK
3.000,-Ft/db,
MUNKAPAD satuval 10.000.-Ft. HŐTÁROLÓS KÁLYHA éjszakai árammal, jó állapotban, 4,5 Kw-os (iár: 49.990,-Ft) eladó.
Surányi: 06-30-987-1670

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

+
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
+ 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

2=3

Akció! Részletek az irodában
vagy telefonon!

+ TERMELŐI VEGYES ÉS AKÁCMÉZ
eladó: 1.200 – 1.600 Ft, 950 gr-os,
üveggel. 5 üveg fölött további engedmény. Surányi Méhészet: 30-987-1670
+ Társ- és partnerközvetítés.
20/9455-583.

Tel.:

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

+ Mágneses szobakerékpár jó állapotban
18.000,-Ft-ért eladó. (Idő, kalória, pulzus,
sebesség, távolság mérése.) Érd: 06-28411-088, 0630-336-5279

+ Érettségire felkészítést vállalok. Tel: 0630-201-7329

+ Eladó Gorenje kombi 120-120 literes
hűtőszekrény 25,-Ft-ért, és felnőtt inkontinencia betétek többféle méretben áron alul.
Tel: 06-20-510-1196

ADÁS~VÉTEL

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ Hordozható cserépkályha eladó! Akár igény
szerint, új és használt. Tel: 20-388-4953

+ ALKATRÉSZEK és AKKUMULÁTOROK minden típusú személy, teher és motorkerékpárhoz ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!!!
Vizsgáztatás, felkészítés és javítás. Traktorok,
mezőgazdasági
gépek
alkatrészeinek
forgalmazása is! Cím: Gödöllő, Remsey J. u.
15. (Spar mögött.) 28-533-223, 70-370-5330

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és
külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

EGYÉB
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• GAZDAG FELSZERELTSÉG • ELEGÁNS KÜLSŐ • TÁGAS BELSŐ

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2014. március 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjárművek
esetén érvényes. A Renault Crédit Prémium finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forintalapú konstrukció, minimum önerő 23%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (12,03%–38,75%) nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Renault Crédit finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. Árfolyam:
307 HUF/EUR (2014.01.30.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.
*A garancia 5 év vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek” tartalmazza. A feltüntetett ár tartalmazza a
regisztrációs adót és az áfát. Fluence vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4 – 6,8; CO 2 -kibocsátás g/km: 114 – 155. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO 2 -kibocsátás a mindenkor
hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!
a RENAULT
ajánlásával

BÉKÉSI-FÓT KFT.
2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40., TEL.: 06 27 358 270 • 2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164., TEL.: 06 28 52 52 52
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. MÁRCIUS 18.
Megfejtés: A kétszáz éve, 1814. márciusában született drámaíró, rendező, Szigligeti Ede két ismert
színdarabjának címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Gubcsi Anna, Nap.u.2., dr. Túry Judit, Remsey krt. 4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Brigitta, Remsey krt. 21.,
Kerher István,Batthyány L. u. 31.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Gugó András, Ripka F. u.11.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Szántori Józsefné, Palotakert 6/a., Rosinecz Adrienn, Szőlő u.
24.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szilágyi Lászlóné,
Százszorszép u. 1., Juhász Edit, Király u. 18.

2014. március 11.

