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Múlt hét pénteken a tánc formanyelvén tett
hitet a béke mellett a Gödöllő Táncszínház a
Körzetek című előadással.
(5. oldal)

Őrzi veretlenségét a TEVA-GRC csapata a röplabda NB I. alapszakaszában: eddig mind a 8
meccsét megnyerte.
(8. oldal)

Három gödöllői középiskola a legjobb 100 között

A titkos kód

Még nagyobb rohamra számíthatnak
A Török Ignác Gimnázium,
a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium,
Egyházzenei
Szakközépiskola és Diákotthon, valamint a Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium is bekerült
a 100 legjobb gimnázium és
szakközépiskola közé a HVG
összeállításában.
Megkezdődött a középiskolai felvételikre való felkészülés, így a
következő hetekben a szokottnál is
jobban reflektorfénybe kerülnek a
középfokú oktatási intézmények.
Ha megvalósul a középfokú oktatás tervezett átszervezése, ezek
a gödöllői iskolák az eddiginél is
nagyobb rohamra számíthatnak felvételik idején.
A HVG második alkalommal készítette el az összeállítást, amivel

egyrészt jelentős segítséget nyújt
az általános iskolásoknak és szüleiknek a továbbtanulási lehetőségek
feltérképezésében, másrészt egyfajta

minősítést is ad az intézményekben
folyó munkáról.
A legújabb, november elején megjelentetett rangsorban a Török Ig-

nác Gimnázium a 32. , a
Premontrei Szent Norbert
Gimnázium a 49., a Gödöllői Református Líceum pedig a 66. helyre került.
Az egyházi iskolák
rangsorában a premontrei
országosan a 7., a líceum
pedig a 9. helyen végzett.
Ez utóbbi kiemelkedő helyen szerepel az Országos
Középiskolai Tanulmányi
Verseny (OKTV) biológia
rangsorában is, mivel két
diákjuk is bejutott a verseny döntőjébe, amivel a 8.
helyre kerültek.
Az összeállítás a kompetenciamérés adatai, a négy
kötelező érettségi tárgy eredménye,
és a középiskola utáni továbbtanulás
adatai alapján készült.
(folytatás az 3. oldalon)

Emlékek
Különleges élményben volt része
mindazoknak, akik november 8-án a
Frédéric Chopin Zeneiskolában részt
vettek Hajdú András Izraelben élő
zeneszerző estjén. Az eseményt nyugodtan nevezhetjük ősbemutatónak is,
hiszen az intézmény gyermekkórusa,
jelenlegi és egykori növendékei, Soós

Gabriella zongora-, Pechan Kornél ének-, valamint Láng Gabriella
zongoraművész előadásában felcsendülő művek nagy részét most először
hallhatta a közönség. Sőt, volt amit a
szerző is. Az intézmény ezzel az esttel
kapcsolódott be a Holokauszt Emlékév eseményeinek sorába.
(folytatás a 5. oldalon)
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Társasházak képviselői találkoztak

Megkezdte az ELMÜ a gallyazást

Terítéken a változások és a tervek

Biztonsági szabályok szerint

A lakásszövetkezetek, társasházak
működésének és gazdálkodásának
legfontosabb kérdéseiről rendezett
tanácskozást november 4-én a Lakásszövetkezetek és Társasházak
Gödöllői Egyesülete. Dolányi Sándor elnök és Pecze Dániel alpolgármester megnyitóját követően a
társasházak tisztségviselőit Farkas
Tamás, a Lakásszövetkezetek és
Társasházak Országos Szövetségének (LOSZ) elnöke tájékoztatta az
aktuális kérdésekről.

Az elmúlt években szinte rendre érkeztek a lakossági észrevételek az önkormányzathoz az ELMÜ gallyazásait követően, amire sok esetben teljesen váratlanul került sor. A héten már az
önkormányzattal és a VÜSZI-vel való egyeztetés mellett végzik
a munkát, városrészekre bontva.

Áttekintették többek között az új
Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséhez kapcsolódó legfontosabb
feladatokat és jogértelmezési kérdéseket, a tömbbiztosítás változásait

Az ütemterv szerint a héten az Alvégen, az Isaszegi úton, a Horgásztó, a Vásár, a Fürdő, a Kétház, a Faiskola, a Lovarda, a Honvéd, a Martinovics Ignác,
a Dessewffy Arisztid utcában és a Repülőtéri úton végzik el a fák biztonsági
szempontból indokolt gallyazását.
és számos egyéb törvényi változást.
Szó esett arról az épületenergetikai
pályázatról is, ami várhatóan 2014.
végéig jelenik majd meg.
A rendezvény lehetőséget adott a
többlakásos házak tisztségviselőinek
és az önkormányzati képviselők találkozására, valamint a város alpol-

gármestereinek bemutatkozására is.
Ennek keretén belül Pelyhe József
alpolgármester a következő öt évre
szóló városi programról és a lakótelepeket érintő fejlesztésekről, programokról tartott rövid tájékoztatót a
megjelenteknek.
jk

Nem töltik tétlenül a jó időt
A kedvező időjárást kihasználva a héten még jónéhány munkát elvégeznek a VÜSZI szakemberei. A város több pontján is folynak a munkák, miközben már az ünnepi előkészületek is megkezdődtek.
Hétfőn megkezdődtek a Rákos-patak Patak téri hídjának rekonstrukciós munkálatai. Ennek során megerősítik a híd
betonszerkezetét. A munkákat az időjárás okozta károk teszik indokolttá. Emellett – szükség szerint – javításokat

végeznek a korláton is. A felújítás a tervek szerint a héten be is fejeződik, a munkavégzés a gyalogosforgalmat nem
akadályozza. Dolgozni fognak a héten a görög katolikus templom előtti területen is, itt parkolót alakítanak ki a
VÜSZI munkatársai, így az ünnepi időszakban már a jelenleginél rendezettebb körülmények között parkolhatnak a
gépkocsival érkezők.
Az ünnep közeledtét jelzi, hogy a VÜSZI már a karácsonyfa állításra készül. A főtérre lakossági felajánlásból kerül
a fenyő. Az idén három magánszemély tett erre a célra felajánlást, ezek közül választják ki a célra leginkább alkalmas
fát, ami advent első vasárnapjára már állni fog.

Az elektromos szolgáltatás minőségét hátrányosan befolyásolja a föld feletti
hálózatok közelében lévő növényzet, mely egyrészt veszélyezteti az üzembiztos működést, másrészt jelentősen csökkentheti a közvilágítás hatékonyságát, így a növényzet alakításánál ezt kell figyelembe venni.
A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdése
szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a
4m-t.
Ugyanezen rendelet szerint továbbá fa vagy más növényzet akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet
esetében:
– 0-1 kV névleges feszültségszintig 1 m-nél,
– 1-35 kV névleges feszültségszintek között 2 m-nél,
– 35-200 kV névleges feszültségszintek között 3 m-nél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.
A ELMÜ munkatársai ennek megfelelően végzik a gallyazást.
A gallyazás menetéről a következő hetekben lapunk folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.

bj

Nem árt tudni, kinek mi a feladata

Felkészülten várja a telet a VÜSZI
Bár a zimankós napok után
kellemes őszi idő köszöntött
ránk, november közepétől
már mindennek készen kell
állni arra, hogy amennyiben
szükséges, a közutak karbantartásáért felelős szervek
bármikor biztosítani tudják az
utak járhatóságát, ha az időjárás ezt indokolttá teszi.
A VÜSZI feladatainak nagy részét is
a téli felkészülés teszi ki a napokban,
mint azt Lantai Csaba igazgatótól
megtudtuk, a téli só szükséglet szállítás már befejeződött, november 14én pedig megtartják az ilyenkor szokásos gépszemlét is, hiszen ilyenkor
néhány nap alatt télire fordulhat az
idő, és szükség lehet a csúszásmentesítésre, hó eltakarításra.
Ennek rendjét az 5/2004 (I. 28.)

GKM rendelet szabályozza, s városunkban is ennek megfelelően végzik el a feladatot.
Eszerint az I. ütemben mindig
az autóbuszjáratok útvonalát teszik
használhatóvá, hogy a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás.
A II. ütemben a városi gyűjtőutak
és a lakótelepi utak takarítása történik meg, majd a III. ütemben végzik
el a földutak tisztítását.
A VÜSZI feladata a kerékpárutak és az önkormányzati tulajdonú
épületek előtti járdák takarítása is, a
gyalogos közlekedési utakat azonban
azoknak az ingatlantulajdonosoknak
kell rendben tartani, akiknek az ingatlana előtt található. Ez egyaránt
vonatkozik a különböző cégekre és
a magánházakra is. A lakótelepeken
és a társasházak esetében a közös

képviselők feladata a járdaszakaszok
tisztántartásának, csúszásmentesítésének megoldása. Erre nem árt fokozottan odafigyelni, mivel a csúszós
járdán véletlenül bekövetkező balesetért a tulajdonos anyagi felelősséggel tartozik, ami nem ritkán élethosszig tartó kötelezettséget jelent.
Bár a meteorológiai előrejelzések
szerint hóra a következő napokban
még nem kell számítani, az ingatlantulajdonosoknak nem árt szem előtt
tartani, hogy ősszel a lehullott levelek is - főleg esős időben – csúszóssá
tehetik a járdát. Ezek eltakarításáról
is épp úgy gondoskodni kell, mint a
hó eltakarításáról.
A Gödöllőn áthaladó országos
közutak takarítása a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-nek a feladata.
jk
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Három gödöllői középiskola a legjobb száz között

Akik még nagyobb rohamra számíthatnak
(Folytatás az 1. oldalról)

A HVG kiadványa az értékelés mellett részletesen be is mutatja a kiemelkedően teljesítő iskolákat, így
az érdeklődők képet kaphatnak arról
is, mit kínálnak az oktatási intézmények. Így például a Török Ignác
Gimnáziumnál kiemelik többek között a két tanítási nyelvű képzést, valamint az emelt szintű matematika és
fizika versenyfelkészítést.
A Premontrei Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola esetében

az érettségi utáni kántorképzésre, és
többek között a külföldi tanulmányutak, valamint az országos tanulmányi
versenyeken való részvétel lehetőségére hívják fel a figyelmet.
A líceum esetében az idegen nyelv
emelt óraszámban történő tanulása mellett a szerkesztők fontosnak
tartották felhívni a figyelmet az is-

kolában folyó egyéni tehetséggondozásra. Az általános iskola utáni
továbbtanulás, a gyerek számára
megfelelő intézmény kiválasztása az
idén talán a szokásosnál is több fejtörést okoz majd a szülőknek, hiszen
a napokban bejelentett, a középfokú
oktatást érintő átszervezés sok bizonytalanságot okoz.
Homogén szakképzési intézményrendszert szeretne ugyanis kiépíteni
a Nemzetgazdasági Minisztérium, a
tervek szerint a szakközép- és szakiskolák a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központ rendszeréből az NGM
fenntartásába kerülnének át.
Ezt Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésekért és munkaerőpiacért felelős
államtitkára jelentette be, aki úgy
fogalmazott: mennyiségi és minőségi változásokra van szükség a szakképzés rendszerében, így a fenntar-

tóváltás keretében a gimnáziumokat
leválasztják majd a szakiskolákról és
szakközépiskolákról, mivel a gimnáziumok „másfajta gondolkodásmódot igényelnek”, és szerepük főiskolára és egyetemre történő felkészítés
lesz, arra törekszenek majd, hogy
a gimnázium ne „a magukkal mit
kezdeni nem tudó fiatalokat parkoltassa”, hanem tényleg az egyetemre
való továbbtanulásra készítsen fel.
Ez nem jelenti automatikusan azt,
hogy az adott településen megszűnik
a gimnázium, minden egyes iskolát egyenként akar megvizsgálni az
NGM – mondta. Ezzel párhuzamosan felülvizsgálnák a szakképző intézményeket: megvizsgálnák többek
között azt, hogy szükség van-e az
adott intézményre, mi lenne a változtatás iránya és ez milyen gyorsan
történjen meg – fejtette ki. Távlati
cél még a szakközép- és szakiskolai
képzésben részt vevők arányának
növelése, a gimnáziumi létszám korlátozása, illetve a szakképzési pedagógusmodell kialakítása is.
A változást már 2015. szeptember
1-jén szeretnék életbe léptetni.
A 2012/13-as tanévben még 414
ezer középiskolásból 224 ezer szakközépiskolás és 190 ezer gimnazista
volt. Ám az Origó információi szerint a kormány 2015 szeptemberétől
60-80 ezer főben maximálnák a gim-

Nem retro – valóság a vasárnapi és az éjszakai bezárás

náziumba járók számát, a többieket
pedig a szakképzés felé orientálnák.
Mendrey László, a Pedagógusok
Demokratikus
Szakszervezetének
elnöke a tervekkel kapcsolatosan
szintén az Origónak azt mondta:
mivel minisztérium nem kommunikál velük, ezért ők is csak a sajtóból értesültek a tervekről. Mint
mondta, egy 14 éves gyerekről nem

gimnazisták számának radikális
csökkentésének eredményeként pedagógusok ezrei maradhatnak munka nélkül.
A bejelentés ráadásul jelentős
bizonytalanságot okoz, hiszen a
gimnáziumok már leadták, hogy a
2015/16-os tanévben milyen osztályokat indítanak, és hány férőhelyre
lehet majd jelentkezni. Ha pedig már

lehet megállapítani, hogy mire lesz
képes felnőttként. Nem lehet tiniként megbélyegezni valakit, hogy
„belőled diplomás lesz, vagy egy jó
szakmunkás”. A gimnáziumba jutás
lehetőségét, Mendrey László szerint, az oktatási kormányzat azzal is
tudja korlátozni, ha egységesen például 4,5-es átlaghoz kötik a bekerüléshez szükséges eredményeket. A
szakszervezeti vezető szerint nagyon
rossz úton halad a magyar oktatás.
Az elemzők szerint ráadásul a

2015 szeptemberében szűkítik a gimnáziumi férőhelyek számát, akkor a
most nyolcadikos diákok – akiknek
néhány héten belül el kell dönteniük,
hová jelentkeznek – jövő februári
gimnáziumi felvételije is káoszhoz
vezethet. A szakemberek szerint a
javaslat a nem állami fenntartású intézményeknek kedvez, így viszont az
alapítványi és az egyházi fenntartású
intézményekben a korábbinál jóval
nagyobb túljelentkezésre kell szám ta
jb
ni.

Enyhülőben a cafetéria adóztatási elképzelések

Így sem tetszik a szakszervezeteknek

Vásárlási stop
Úgy tűnik, teljes a káosz az üzletek nyitva tartásának tervezett szabályozása körül is. Bár a KDNP a múlt
héten bejelentette, hogy a kormány
támogatja a párt javaslatát a vasárnapi zárvartartásra vonatkozóan, majd
a HVG megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium azt a tájékoztatást adta, miszerint „A kormány tárgyalt a KDNP javaslatáról, de döntés
csak azután születhet, miután meg-

tarthatnak nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell lenniük. Ettől a javaslat szerint évente
mindössze öt vasárnapon térhetnek
el, amikor 6 óra és 22 óra, december 24-én és december 31-én 6 óra és
12 óra között tarthatnak nyitva, ezt a
szándékot azonban, előzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább 15
nappal az érintett (legelső) időpont
előtt be kell majd jelenteni.

lyen lévő (például vasútállomáson,
benzinkutakon) lévő kereskedelmi
egységekre, valamint a piacokra, vásárokra, sőt, érdekes módon – egészségvédelem ide vagy oda – a nemzeti
dohányboltoknak sem kell a tervezett
szigorú zárási rendhez igazodniuk.
A javaslat rendkívül megosztja
a lakosságot és a kereskedelemben
dolgozókat. Míg ugyanis az egyrészt
sokan érvelnek a vasárnapi pihenő-

hallgatták a boltosok és a szakszervezetek véleményét is”.
A törvényjavaslattal kapcsolatban
számtalan hír látott napvilágot az elmúlt napokban, míg egyesek a nagy
áruházláncok üzleteinek vasárnapi
nyitva tartás megszűnését tartják
problémának, mások úgy gondolják nagyobb baj, hogy este tíz után
ezek sem tarthatnak nyitva. Aki eddig úgy osztotta be az idejét, hogy a
bevásárlását – főleg a nagyobb ünnepi időszakok idején – az éjszakai
órákra időzítette, ezt a jövőben már
nem teheti majd meg, amennyiben a
törvényjavaslatot elfogadják.
Eszerint ugyanis az üzletek kereskedelmi napokon 6 órától 22 óráig

Ettől eltérően a kizárólag pékárut
és tejterméket értékesítőüzlet kereskedelmi napokon 5 órától, vasárnap
és munkaszüneti napokon 5 óra és
12 óra között, nyitva tarthat, újság
és virág vásárlását pedig vasárnap és
munkaszüneti napokon 6 óra és 12
óra között is engedélyezik.
Persze, lennének kivételek. Ha a
nagy cégek nem is, a 400 négyzetméter alatti árusítótérrel rendelkező
kisboltok nyitva tarthatnak – de csak
abban az esetben, ha az üzletben
maga a vállalkozó, többségi cégtulajdonos, vagy családtagja dolgozik.
A gyógyszertárak nyitva tartását
szerencsére nem korlátozza a javaslat, mint ahogy egyes speciális he-

Fotó: index.hu

nap szükségessége mellett, másrészt
kérdés, hogy ez hogyan befolyásolja
majd a foglalkoztatást.
Szintén komoly viták folynak
azon, szükség van-e a vasárnapi és
az éjszakai nyitva tartásra. Az azonban tény, bármelyik nagyáruházban
tapasztalhatjuk, még éjjel is sorban
állás van a pénztáraknál, arról nem
is beszélve, hogy sokan csak a hétvégén tudják például a ruházati bevásárlásokat elintézni, hét közben a
családok jelentős részének erre nem
marad ideje. Amennyiben elfogadja a parlament, úgy a törvény 2015.
március 15-től lépne életbe.
jk

A cafeteria adóterhe az adótörvény-javaslat alapján jelentősen
nőne, de a kormánypárti frakció
tagjai sávos módosítást kezdeményeznek, vagyis azt, hogy 200 ezer
forintos összegig ne változzon a cafeteria adóelőnye. A 200 ezer forint

Rokon Szakmában Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) is bejelentette, ha kell sztrájkolni fognak
a cafetéria védelmében.
A szakszervezeti szövetség közgyűlésének küldöttei egybehangzóan
megállapodtak abban, hogy a munkavállalókat sújtó problémák közül
most ez a legveszélyesebb, még úgy
is, ha a kormány pillanatnyi tervei
szerint ez csak a 200 ezer forint feletti béren kívüli juttatásra vonatkozna. Számításaik szerint ugyani ezzel
éves szinten akár 300 ezer forintot
is kivesznek az emberek zsebéből,
mert a munkaadók a fennmaradó
rész megemelt adóját nem fogják
kifizetni, s így jelentősen kevesebb

feletti résznél viszont csökkenthető
ez az adóelőny, és megvizsgálják annak lehetőségét is, hogy a béren kívüli juttatás 200 ezer forint fölé eső
részét csak rekreációs célra, belföldi
turizmusra vagy meleg ételre lehessen felhasználni.
A tervezett változtatás miatt elsőként a Vasas Szakszervezeti Szövetség emelt szót, a múlt héten azonban
a Magyar Vegyipari, Energiaipari és

jut majd iskolakezdési támogatásra,
utazási hozzájárulásra és egyéb költségek kiegészítésére. Ezt a változatot
a VDSZ 35. küldöttértekezlete egyhangúlag elutasította, s a résztvevők
megállapodtak abban, hogy együttes
erővel fogják megakadályozni a kormány cafeteria tervét. Ha kell országos sztrájkot hirdetnek, vagy csatlakoznak a mások által szervezetthez
kj
– hangzott el a kongresszuson.

Az elmúlt hetekben az internetadó tervezett bevezetése
mellett a cafeteria adótartalmának növelése is jelentősen
felborzolta a kedélyeket. Bár
a szigorítás enyhülni látszik a
szakszervezetek számára továbbra sem elfogadható a béren kívüli juttatások adóterheinek emelése.
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Emlékezés Teleki Pálra

GYÁSZJELENTÉS

Teleki Pál egykor miniszterelnökre, főcserkészre
emlékeztek pénteken, születésének 135. évfordulója alkalmából. A Teleki Pál Egyesület szervezésében
hagyományosan a politikus szobránál tartották meg
a rendezvényt, ahol Bárdy Péter, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola
igazgatója elevenítette fel Teleki Pál alakját, és azt a
vészterhes időszakot, amiből csak életének feláldozásával találta meg a kiutat.
A megemlékezésen az iskola diákjai verses zenés
összeállítással tisztelegtek, majd a résztvevők Balogh
Piusz atya vezetésével közösen mondtak imát az egykori miniszterelnökért.
Az ünnepség zárásaként a városi intézmények és civil szervezetek koszorúkkal, virágokkal és mécsesekkel rótták le
kegyeletüket. Gödöllő város Önkormányzata nevében Pelyhe József és Pecze Dániel alpolgármesterek koszorúztak.

Segítség a hátrányos helyzetű romáknak

Híd a munka világába
A Gödöllői Roma Nemzetiségi
Önkormányzat is bekapcsolódik az Országos Roma Önkormányzat által megvalósuló
TÁMOP – 2.4.3.D-3-13/1/20130001 projektbe, azaz „Híd
a munka világába” Munkaerő-szervező Országos Foglalkoztatási Szövetkezet munkájába.

szak alatt megélhetési támogatásban
részesülnek. A kiképzettek foglalkoztatási lehetőségeit a szövetkezet
tagi munkavégzési viszonyban, saját
körben, vagy munkahelyre történő
kiközvetítéssel oldja meg.
A szövetkezet azoknak is segítséget nyújt, akik alacsony iskolai
végzettségük miatt nem tudnak részt
venni a programban.

A szociális szövetkezet célja, hogy
minél több roma családnak biztosítson hosszú távú, biztos megélhetést.
Felvállalja a hátrányos helyzetben
lévő roma emberek szakképzését,
akik a négyhónapos képzési idő-

A projekt bemutatására november
19-én (szerda) 16 órakor kerül sor.
Projektvezető: Rácz Ferenc
Az érdeklődők az alábbi képzésekről
kaphatnak tájékoztatást:

ERZSÉBET NAPI
MEGEMLÉKEZÉS
Ha Erzsébet napon a királyné
Gödöllőn tartózkodott, szerenáddal köszöntötték, tiszteletére fáklyás felvonulást
rendeztek. Ezt a hagyományt
felelevenítve, a királyné emlékét ápoló Sisi Baráti Kör
a névnap alkalmából az idén
is koszorúzást rendez az Erzsébet parkban, a szobornál.
Időpont: november 16., vasárnap, 13 óra 15 perc.
Költemények Erzsébet királynéról. Elmondja: Suba
László.
A koszorúzás után a rendhagyó Erzsébet nap a Kastély
Barokk Színházában folytatódik. Ez alkalommal a
negyedszázaddal ezelőtt elhunyt utolsó magyar királynéra, Zitára emlékezünk.

2014. november 11.

Civil

Iskolai végzettséget nem igénylő képzések: betanított betonozó, betanított
famegmunkáló, betanított hegesztő,
épületvakoló és épületfalazó, vízés csatornaszerelő, segédmezőgazdász (állattartás, növénytermesztés
és tartósítás) betanított zöldségtermesztő, baromfi telepi állatgondozó,
erdőművelő, település-karbantartó,
közösségi hulladékgyűjtő, betanított
útkarbantartó, házi betegápoló, szociális segítő, betanított konyhai kisegítő, betanított varrómunkás, ár- és
belvíz védelmi karbantartó.
8 általános iskolai végzettséghez
kötött OKJ képzések: ács-tetőfedő,
festő-mázoló-tapétázó, épület- és
szerkezet lakatos, kőműves és hidegburkoló, szárazépítő, villanyszerelő.
Érdeklődni:
Rácz Ferenc +36/30/3841-187

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy JENEY LÁSZLÓ november 8-án, életének 66. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után csendesen
hazatért teremtő és megváltó Urához.
Temetésére a katolikus egyház szertartása szerint november 14-én,
(pénteken) 14 órakor a gödöllői (Dózsa Gy. úti) temetőben kerül sor.
Gyászolják: felesége, fiai, menyei, unokái, testvérei, rokonai és barátai.

Minden, ami környezetvédelem

Ismét Zöld Forgatag

Megismerhetik többek között a SZIE
ZEFIRE elnevezésű fenntarthatósági

milyen lehetőségei vannak
hazánkban az
önellátásnak.
Szó lesz a közösségi mezőgazdálkodásról,
a biogazdálkodásról, az újrahasznosított hulladékokról, valamint arról,
milyen szerep jut a könyvtáraknak

rendszerét, és megtudhatják, mit jelent ez az építészetben.
Bemutatkozik Magyarország legzöldebb egyeteme, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Corvinus
Egyetem zöld projektje.
Az érdeklődők megtudhatják, mit
takar az új környezetvédelmi szemlélet és a biofília elmélet és, hogy

a környezetvédelemben. Mindezek
mellett számtalan érdekes programból lehet válogatni a három nap
folyamán, lesz szó környezeti nevelésről, valamint megismerhetik a területtel foglalkozó civil szervezeteket is. A Zöld Forgatag mindhárom
napon 16 órától várja az érdeklődőjb
ket.

Tizenharmadik
alkalommal
rendezik meg a Zöld Forgatagot a Szent István Egyetemen
november 11-13. között. A rendezvénysorozat pozitív környezetvédelmi példákkal ismerteti meg az érdeklődőket.

Népszerű dallamok
a magyar nóta és az operett világából

Zita, társ az életben, társ
a boldogságban – Kovács
Gergely okleveles posztulátor előadása.
Az ismert szakértő a témához is kapcsolódó: Vég nélkül – Szentavatás régen és
ma címmel megjelent című
könyvét dedikálja.
Köszönjük az 1%-os felajánlásokat, részben ebből
szervezzük az Erzsébet-napi
ünnepséget.Adószámunk:
18665790-1-13.

A Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében a néhány
héttel ezelőtti jazz est
után, most a magyar
nóta és az operett népszerű dallamait hallhatja a közönség november 30-án.
Az est folyamán ez alkalommal is a műfajok
kiválóságai lépnek fel, ez alkalommal Keszler
Éva, Szeredy Krisztina, Domoszlai Sándor és
Egri József szólaltatja meg a legnagyobb nóta és
operett slágereket.
A népszerű művészeket ez alkalommal is Gödöllő Város Népi Zenekara kíséri.
Belépőjegyek a gödöllői Polgármesteri Hivatal
portáján, Kubatov Jánosnál, valamint Balogh
Gyulánál (Bercsényi Miklós u. 39) vásárolhatók.

2014. november 11.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Barátságból, szeretettel
Az elmúlt napokban több ismerősömnek sikert meglepetést szereznem
pusztán azzal, hogy felhívtam a figyelmét arra, hogy már csak hat hét van
hátra karácsonyig. Ez idő tájt az emberek jelentős része már igencsak töri
a fejét, hogy mivel is lepje meg szeretteit, barátait. Ilyenkor minden ötlet jól
jön, főleg azok, amelyek ahhoz nyújtanak segítséget, hogyan készítsünk saját
kezűleg meglepetést.
Főleg a kamaszok körében népszerű
ajándék a barátság karkötő, aminek
számtalan variációja van a minimalistától a drágakővel díszítettig, de még
a legbonyolultabb elkészítése sem
igényel komoly tudást, vagy technikai
hátteret. Előnyük, hogy pénztárcabarát, ráadásul garantáltan egyedi ajándékkal kedveskedhetünk.
A barátságkarkötők a ’80-as években
jöttek divatba a tinik körében, akik
barátságuk jeléül ajándékozták meg
egymást a színes, saját kezűleg készí-
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tett ékszerekkel. A fonott karkötők ma
reneszánszukat élik az egész világon,
igaz, ma már inkább „halmozható”
karkötőnek nevezik őket. Lányok, fiúk
egyaránt viselik. Fiam iskolai osztályában az egyik kislány minden osztálytársát ilyennel lepte meg év elején,
a kamaszok pedig boldogan viselik
összetartozásuk jelképeként.
A karkötő alapja lehet hímzőfonál, selyemszalag, bőr, ékszerdrót, vagy akár
gumi is, rajtunk áll, milyen csomózási
technikával, milyen gyönggyel, kővel,

Körzetek és Egri Csillagok

A Gödöllő Táncszínház előadásán
Elsöprő erejű lendület, nyomasztó
atmoszféra, a végén mégis felemelő
érzések jellemezték a Gödöllő Táncszínház idei második bemutatóját,
amit múlt pénteken láthatott a Művé-

hogy a tematikus év programjai a
városi intézmények mellett a városi
művészeti csoportok teljesítményét
dicsérik. Vajda Gyöngyvér elmondta, hogy a Gödöllő Táncszínház öt

szetek Háza közönsége. A Körzetek
című táncmű a Pink Floyd zenekar
A fal című lemezének nyitószámával kezdődött és Marlene Dietrich
énekével, a Hová tűnt a sok virág
című dallal fejeződött be. Az előadás a tánc formanyelvén tett hitet a
béke mellett. Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetett „A régi Ház – 2014
Kezdet és vég” című gödöllői kulturális tematikus évhez kapcsolódó
előadást nagy tetszés fogadta. A történet egy körzetekre osztott világban
játszódik. Mindenhol nyomor és keserűség honol, kivéve egy körzetben,
ahol az uralkodó osztály éli mindennapjait. Létbiztonságban, gazdagságban élnek és fogadásokat kötnek
a minden évben megrendezett viadal
résztvevőire. Az egyik körzetből egy
lány, a másikból a szerelmese lesz a
kiválasztott. A döntést kétségbeesve
veszik tudomásul, hiszen csak egy
ember maradhat életben a szabályok
szerint. Az előadás drámai légkörét
végül a fiatalok örömtánca oldja fel.
A kétfelvonásos táncmű látványát
Ardai Tamás álmodta meg, a verseket Rékasi Károly adta elő.
A bemutatót követően Gémesi
György polgármester köszöntötte
a produkció létrehozóit. Kiemelte,

évre tervezi a repertoárját, s céljuk,
hogy ország szerte, sőt, határainkon
túl is öregbítsék városunk jó hírnevét.

Új gödöllői ősbemutató – Egri
csillagok táncban elbeszélve
A Gödöllő Táncszínház lelkes alkotógárdája a jövő héten újabb bemutatóra készül, folytatva irodalmi átdolgozásainak sorát. Ez alkalommal
Gárdonyi Géza remekművét, az Egri
csillagokat viszik színre.
Az előadás a regényt hitelesen, történelmi hűséggel kívánja visszaadni
egy friss, mai kornak megfelelő, izgalmas koreográfiával. Hagyományos és modern elemeket használva, a tánc nyelvén jelenítik meg két
felvonásban Gárdonyi legismertebb
művét, melyben megelevenedik a
három részre szakadt ország története. A hazaszeretet tükrében megismerhetjük a nemzet ellenállását és
harcát egy idegen hódítóval, a törökkel szemben. A produkció további
kuriózuma, hogy a táncok közben
megszólaló zenék kifejezetten erre
az alkalomra készültek. Megírójuk
Gémesi Gergely, akinek a Rekviem
a szerelemért című oratóriuma után
ez már a második közös munkája a
táncszínházzal. A gödöllői szerző
zeneművét most először hallhatja a

vagy egyéb dekorációs elemmel díszítjük. Ezekhez ad jó tanácsot a Gabo
kiadó most megjelent könyve, ami
megismerteti a vállalkozó szellemű olvasókat a már említett csomózási technikákkal, a különböző ásványokkal, a
rögzítési módokkal.
Sokan gondolják úgy, szívesen vállalkoznának saját kezű ajándék készítésére, de elvetik a gondolatot, mert
azt tapasztalják, nem könnyű feladat
beszerezni a hozzávalókat. Nos, ebben
az esetben ez sem gond, városunkban
is vannak olyan üzletek, ahol széles kínálatot találnak az érdeklődők mindabból, ami szükséges egy igazán egyéni,
és szép karkötő elkészítéséhez.
Szintén fontos, hogy a könyv jól értelmezhető illusztrációkkal és magyarázatokkal segíti a munkát, így a kevésbé
ügyes kezűek is könnyen elkészíthetik
a kiválasztott, vagy kigondolt karkötőt.
A különböző technikák elsajátításával
pedig már csak a fantáziánk szabhat
határt, akár fülbevalót, vagy nyakláncot is készíthetünk a karkötő mellé.
(Di Kim: Barátságkarkötők)
nyf

közönség, amely klasszikus alapokra
épülve folyamatosan követi a cselekményeket, ugyanakkor megfogalmazásában találhatunk a modern korra
reflektáló hangulatokat is. Ezt figyelembe véve, valamint a nagy előadói
apparátus következtében a zenei
anyagot digitális hangszerekkel készítették. A korszerű hangzásvilág

megalkotására pedig profi hangmestert kértek fel Brindzik József
személyében, hogy minél hitelesebb
legyen az élmény. Nem mindennapi feladat előtt álltak a rendező-koreográfusok sem, hiszen nagy ívű
műről van szó, sok kihívással, de
Kézér Gabriella, Vajda Gyöngyvér
és Lénárt Gábor pont ebben látták
a lehetőséget, amikor elkezdték a
közös munkát. A hosszú előkészítői folyamat, a hivatásukra jellemző
magas szakmai tudás és alázat pedig
mindazt bizonyíthatja, hogy a műfaj nem ismer határokat. Az alkotók
célja, hogy az előadást nem csak a
fiataloknak, hanem minden korosztálynak készítsék, melyet nem titkolt
szándékkal más színházakban is szeretnének majd bemutatni. A darabban
az ifjú táncosok mellett olyan tehetségek is közreműködnek, akik már
számos alkalommal bizonyították
művészi kvalitásaikat, többen közülük a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói. A Gödöllő Táncszínház
olyan összművészeti premier előtt
áll, ahol a tánc, a zene és az irodalom
kapaszkodik egymásba egy magyar
történelmi siker időutazásán keresztül. Nagy várakozás előzi meg tehát
az ősbemutatót, ami november 16-án
lt, jk
lesz a Művészetek Házában.

Az emlékezés estje – A titkos kód
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Emlékezés estje, ezt a címet kapta
a rendezvény, ami valóban lehetőséget adott az emlékek felidézésére. Az
elhangzó gyermekkórusok ugyanis
az emlékekre épültek: egy-egy szóra,
játékos mozzanatra, ami a gyermekkorból őrződött meg, s ami évtizedek
elteltével is megidézi a régi pajtásokat, játékokat, meséket.
Játék, játékosság, a karakterek kiváló megformálása jellemzi leginkább
Hajdú András műveit. Játék a zenével, a magyar nyelvvel. Kodály Zoltán egykori tanítványa ezt használja

ki, jeleníti meg gyermekkórusaiban,
mint ahogy azt az est folyamán hallhatta is a közönség, a Chopin Zeneiskola gyermekkórusának előadásában.
A kórusművek mellett számtalan
zongoradarabot írt, ír a gyerekek
számára – ezek közül néhányat az
intézmény növendékei, Jancsó Edit,
Jankó Bendegúz, Tóth Kristóf,
Szilágyi Levente szólaltattak meg,
majd szintén egy régi emlék elevenedett meg Radnóti Miklós: Erőltetett menet című versével, amit Hajdú
András 17 éves korában zenésített
meg, amikor Radnóti neve és versei a
legtöbb ember számára még semmit
sem mondtak.
Igencsak bajban lenne az, aki kategorizálni szeretné Hajdú András műveit.
Ez nem igazán lehetséges, mivel abban is az emlékek keverednek. Zenei
emlékfoszlányok köszönnek vissza a
Fekete a fehéren című zongoradarabban, amit Szalay Gergő, a Debreceni

Zeneművészeti Egyetem hallgatója, a
zeneiskola egykori növendéke szólaltatott meg, és abban a két különleges
műben, amit Láng Gabriella zongoraművész tolmácsolásában hallhatott
a közönség. A Psalmas, majd az Utazás a zongorám körül zenei világában
visszaköszön a múlt. Az utóbbiban a
magyar népzenei motívumok mellett
hol a jazz, hol Bach világában érezzük magunkat. Ahogy a szerző is
fogalmazott, ez a mű egyfajta zenei
kaland, folyamatos változás, utazás a
végtelenbe, egy különleges játék.
És már megint a játék. Talán ezzel
a szóval lehet leginkább
jellemezni Hajdú András
műveit, így az est második részében bemutatott,
kiadásra váró „A magyar
nyelv alkímiája” című
munkát is, ami huszonhat, nyelvünk dallamosságára, szójátékaira épülő
gyermekkórust – ezekből
hallhattunk néhányat az
est első részében – valamint verseket
és nyelvi kutatási anyagot tartalmaz.
Maga a szerző mutatta be ezeket, felelevenítve a hozzájuk kapcsolódó
emlékeket, amelyek ismét egyfajta
zenei és időkaput nyitottak meg a
hallgatóság számára. Hajdú András úgy fogalmazott: a zene egyfajta
titkos kód, ami elménk legmélyebb
zugából hozza felszínre múltunk
emlékfoszlányait, s ami átível időn,
téren és politikai határokon. Ennek
egyik kiváló példája, hogy egyik,
több évtizeddel ezelőtt gyermekeknek írt zongoradarabját nemrég egy
iráni zenetanár fedezte fel és mutatta be. A szerzői estet újabb bemutató követheti majd, a tervek szerint
ugyanis áprilisban, az Ifjú tehetségek
hangversenyének egyik különlegességeként gyermekeknek írt zongoraversenye is felcsendül majd. Reményeink szerint Hajdú Andrást akkor
is Gödöllőn köszönthetjük majd. bj
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Város-Kép

Gödöllőn készültek a világot bejáró fotók

Világsztár a történelmi helyszíneken

A gödöllőiek számára igazi különlegesség a múlt héten bemutatott új Campari-naptár, amely fotóinak egy része városunkban készült.
Az olasz cég az Álmodózokból, a Sin Cityből és a Casino
Royale-ból ismert Eva Green színésznőt választotta modellnek 2015-ös, 9999 példányban kinyomtatott naptárához; a
fotók egy részét Budapesten, a Corinthia Hotelben és a Divatcsarnokban, valamint Gödöllőn, a kastélyban és a Királyi
Várónál fényképezték.
Eva Green a bemutatón a sajtó kérdésére csodaszépnek nevezte Budapest belvárosát és a kastélyt is, úgy fogalmazott: „az
egész olyan, mintha egy meseország lenne”.
Fotók: Julia Fullerton-Batten / Campari

Törökországot is meghódította a Cimbaliband

Hogy is játszanak ők?
Idén november elején rendezték meg a 33. Isztambuli Nemzetközi Könyvvásárt, melyen
Magyarország a Balassi Intézet szervezésében és a Publishing Hungary program keretében díszvendégként volt
jelent. A Magyar stand megnyitóján, a Cimbaliband képviselte a magyar színeket.
A banda – ahogyan megkeresésünkre Unger Balázs, a zenekar vezetője
elmondta – nemcsak magyar népzenével, feldolgozásokkal hanem török
dalokkal is készült az ünnepi koncertre. Mivel már több alkalommal
dolgozott együtt a Balassi Intézettel,
jól ismerik repertoárjukat, ennek köszönhetően kapták meg a megtisztelő felkérést.
– Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és a török kulturális attasé beszéde után, a mi műsorunkkal nyitott a Magyar Stand.
Háromnegyed órás koncertet adtunk.
A közönség kitörő örömmel fogadta

műsorunkat, különösképpen a török feldolgozásaink mozgatták meg
őket!
– A jövő héten hazai színpadon

Meghívó
Révész Antal:
„Világörökségi díjazott magyar tájak és városok”
Gödöllő város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
lépnek fel, a Művészetek Házában
november 20-án mutatják be Így
játszunk mi! című műsorukat. Mit
árulhatunk el erről előzetesben?
– A cím a napjainkban reneszánszát élő népzenei hangszereken
előadott könnyűzenei feldolgozásokra utal, melyben a Csík zenekar volt
az úttörő folk-zenei fronton. Erre az
estére két különböző generációból
származó gitáros – énekes lesz a vendégünk: Czutor Zoltán, a Belmondo zenekar frontembere, valamint

A gödöllői forgatásokról – Filmes retro
Nagy sikert aratott a Gödöllői Városi Múzeum szervezésében újraindult Retro Klub, ami ez alkalommal filmes kalandozásra invitálta a
helytörténeti különlegességek iránt
érdeklődőket.
A szervezők ez alkalommal a ’80as évektől Gödöllőn készült filmeket és a hozzájuk kapcsolódó történeteket elevenítették fel.
Bár ezt a témát már többször is

Petruska András, a Megasztárból
ismert tehetséges fiatal gitáros, egyszemélyes zenekar. Czutor Zolival
már több alkalommal dolgoztunk

körbejárták már, mindig újabb
érdekességek kerülnek elő. Így
például, a területet jól ismerők
számára is újdonság volt, hogy az
1982-ben készített Apassionata
mellett ebben az évben szintén itt
forgatták Zsurzs Kati főszereplésével a Glória című film kolostor
jeleneteit. Szintén kevéssé ismert
az 1995-ben készül Au pair című
film, valamint kevesen tartják szá-

együtt. A november 20-ai koncerten
azonban nemcsak Belmondo feldolgozásokból, hanem régebbi zenekarának, a Nyersnek a dalaiból is
hallhat majd a közönség. Másik vendégünk, Petruska András, aki nemrég
meghívott engem legújabb, Metropolita lemezére vendégszerepelni,
egy szám erejéig. Az erre az albumra
készült nóta is elhangzik majd a koncerten, méghozzá teljes Cimbaliband
hangszerelésben. Izgalmas este lesz,
amire mindenkit szeretettel várunk! k

mon, hogy a sokáig nagy sikerrel
futó Kisváros című sorozat 156.
részének munkálatai is itt zajlottak.
A téma alapos áttekintéséhez a szervezők
most is sok segítséget
kaptak, Hídi Szilveszter egyedülálló felvételekkel gazdagította a
programot.
A Retro Klub következő, december elejé-

2014. november 27-én (csütörtök) 17 órakor

Révész Antal grafikusművész
a világörökségi díjazott magyar tájak és városok
című grafikai tárlatának megnyitójára.
Helyszín: Gödöllő város Polgármesteri Hivatal, 1. emeleti folyosógaléria
A kiállítást megnyitja: dr. Gémesi György polgármester
Köszöntő beszédet mond: Tóth László grafikus
A kiállítás megtekinthető 2015. január 30-ig, hétköznapokon, munkaidőben.

re tervezett estjén a város főtere,
arculatának változásai állnak majd
a középpontban.

JÓKAI EMLÉKKONFERENCIA
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pest megyei
Régiója, a Gödöllői Akadémia, valamint a Gödöllői Török
Ignác Gimnázium Jókai emlékkonferenciát rendez az író
halálának 110. évfordulója alkalmából
a Fréderic Chopin Zeneiskolában
NOVEMBER 14-ÉN, PÉNTEKEN 16-19 ÓRÁIG.
A programban előadás hangzik el többek között Jókai és
Petőfi barátságáról, a tavaszi hadjárat megjelenéséről
Jókai műveiben, valamint az író Fráter György című
regényének gödöllői vonatkozásáról.
A rendezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

2014. november 11.

Orchideák virágoztatása
A selyem orchideák néha egész megygyőzően néznek ki, de legjobb az igazi! Bár az orchideáknak az a híre, hogy

nem tarthatók könnyen, hiszen a szobanövényként nevelt orchideák többsége trópusokról származik, és ezeket
a körülményeket nem tudjuk maradéktalanul megteremteni számukra, ne féljünk orchideát tartani! Mint a legtöbb
különleges, virágzó szobanövény, az
orchidea is több odafigyelést kíván.
Orchideák nyugalmi periódusa és virágzást serkentő hatások
A szobahőmérsékleten tartott orchideák általában legalább két hónapig
virágoznak, majd lassan, egyenként elhullajtják virágaikat, hogy egy későbbi
alkalommal újra virágozni kezdjenek.
Virágzás után a virágszárat vissza kell
vágni. A virágszáron minden szárcsomó (kis, háromszög alakú kidudorodások) egy-egy lehetséges új virágzó
hajtás kezdeménye. Ezért, ha a legalsó
ilyen szárcsomó fölött vágjuk vissza a
virágszárat, meghagyjuk a lehetőséget
egy új virágszár kifejlődésének.
Az ily módon pihenőre térő orchideákat ajánlott verandán, télikertben
tartani, 15 fok körüli hőmérsékleten.
Csökkentsük minimálisra az öntözést,
helyette gyakran elég, ha permetezünk,
és ne tápoldatozzunk. A pihenőidő egyben az orchideák átültetésének is az

ideje, amely a talajlakó orchideáknál
évente esedékes, de a fán lakó orchideákat akkor ültessük át orchidea földbe,

amikor azok láthatóan kinőtték a tartóedényüket (kb. kétévente).
Általában elmondhatjuk, hogy a hőmérséklet csökkenése és az öntözés
csökkentése serkenti virágzásra a csó-

nakorchidea hibrideket. Télen a hűvös,
de világos lépcsőház, télikert a legkedvezőbb számukra.
Általában elmondhatjuk, hogy világos helyen tartva, mindig a megfelelő vízellátás biztosítása mellett (télen
gyakran csak a gyökerek enyhe permetezése), a hideg hatást követő szobahőmérsékleten tartás során, kora tavasszal
indul meg a virágzás a lepkeorchidea
hibridek esetében is.
Példa: a Dendrobium phalaen-

Kis lépések egy zöldebb világért
– Kintről befelé, a külvilágból a saját
otthonukba haladva igyekszünk megértetni a tizenkét–tizennégy esztendős
gyermekekkel a természet védelmének fontosságát – mondta Ahsbahs Krisztina. A WWF
Magyarország munkatársa utalt
rá, Palánták elnevezésű programjuk révén a múlt tanévben
harmincnégy iskolában jártak,
s januárig ez a mutató ötvenkilencre nő.

A tavalyihoz hasonlóan a
gyermekek az idén is három interaktív óra keretében ismerkedhetnek
meg a fenntarthatóság különféle témaköreivel.
Az egyes órák három fő téma, a fo-

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
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gyasztás, a mobilitás és az otthon
köré szerveződnek. A fiatalok nyitottak e kérdéskörökre, Paks bővítése

éppúgy szóba kerül, mint az ökológiai lábnyom nagysága és annak kiszámítása, a háztartásokban keletkezett
hulladékok szelektálása vagy a hazai
környezetszennyezés mibenléte és

opsis a nyári monszun-övezetben él,
Észak-Nyugat Ausztráliában, ahol
nyáron bőséges a csapadék, magas a
páratartalom, meleg van. A szezonális
napjárásbeli különbség elhanyagolható
ezen a szélességi körön. A nyári hőmérséklet 29-30/22 C. Télen a körülmények jóval szárazabbak. A hajnali páralecsapódás is ritka. A téli hőmérséklet
24-26/14-19 C. Viszont kevesebb a
csapadék, kevesebb a felhő, emiatt
több a fény. Tehát gondozásukat ehhez
kell igazítani!
Az orchidea tápoldatozása és öntözése a nyári időszakban
Amikor a pihenőidő véget ért, és elindul a virágszár fejlődése, megkezdhetjük a Cymbidium hibrid tápoldatozást,
az orchidea tápon található dózisnak
megfelelően, először hetente, majd
nagyjából hetente háromszor. Erre legmegfelelőbb a permetezés. Mivel felhalmozódó tápsókra az összes fán élő
orchidea érzékeny, a felhalmozódás
elkerülése érdekében kéthavonta tíz
percre állítsuk langyos vízbe kosarukat,
hogy a felesleges tápanyagok kimosódhassanak.
Az orchideákat nyáron világos ablakban tartsuk, és ne szomjaztassuk őket,
a túlöntözés, pangóvíz azonban rendkívül káros. Lehetőség szerint lágy vízzel öntözzünk, valamint sose kurtítsuk
meg léggyökereiket. Hőmérséklettől
függően minimum hetente öntözzünk,
csak annyi vízzel, hogy az alátétben ne
jelenjen meg a víz. Vagy esetleg mossuk át őket lágy vízzel, mint a trópusi
eső, a kifolyó felesleget azonnal elöntve, és ügyelve arra, hogy a növényen
ne hagyjunk berothadásra hajlamosító
vízcseppeket. Ha ezeket az alapszabályokat betartjuk, növényeink elégedettek lesznek a vízellátással.

Eltűnnek Európából a madarak
421 millió madárral van kevesebb,
mint harminc éve volt. Az új mezőgazdasági módszerek, és az emberi ter-

vs.hu

Búbos pacsirta
jeszkedés okozza a fogyást.
„Ez egy vészjelzés az európai madaraktól. Tisztán látszik, hogy az
ahogyan a környezetünkkel bánunk
fenntarthatatlan sok faj számára” –
nyilatkozta Richard Gregory, a brit
Királyi Madárvédelmi Egyesület vezetője. A szervezet most elvégzett felmérése szerint drasztikusan csökken a
madár populáció.
A vizsgálat arra is rávilágít, hogy a
legáltalánosabb fajok fogynak a legjobban. 90 százaléka a populáció fogyásának olyan madarakat érint, mint

mértéke. „Arra törekszünk, hogy óráinkat ne merő unalomnak élje meg a
hallgatóság – hangsúlyozta a zöldszervezet munkatársa. – Ezt szolgálják az interaktív elemek, a laza, kötetlen és fiatalos stílus. Azt szeretnénk,
hogy az érdeklődés fennmaradjon,
a látottak és hallottak beépüljenek a
gyermekek tudatába, gondolkodásmódjába, s azok felnőttként tovább
hassanak rájuk” – mondta. Ahsbahs
Krisztina szerint a környezeti nevelés fő célja a természetközpontú gondolkodásmód kialakítása és ápolása,
s ennek fontos része a bennünket
körülvevő világ óvása, az élőhelyek
vagy a fajok védelme. Kiemelte, a
WWF tevékenységében ez rendkívül
fontos szerepet kap mind a tantermekben, mind kint a szabadban.

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

Petra: 7 éves, németjuhász-keverék hölgy. Csendes,
nyugodt, barátságos eb. Sok
jót nem kapott eddig az élettől,
pedig csak egy nyugodt zugot
szeretne és sok-sok szeretetet.

Szürke fogoly

kertlap.hu

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:
Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12, vasárnap: 16-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Székely Dániel. Tel.: 30/588-8590.

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Philip: Gyönyörű, 3 éves,
ivartalanított németjuhász
kan. Értelmes, könnyen tanítható, szeretetéhes.
Kiváló házőrző! Szerető gazdit
keresünk neki.

a szürke foglyok, a pacsirták, a mezei
verebek és a seregélyek. Ugyanakkor
növekszik a galamb és a varjúfélék
egyedszáma.
A 25 ország együttműködésével elvégzett
kutatás szerint a legnagyobb gondot a megváltozott mezőgazdasági
módszerek okozzák, illetve az élőhelyek öszszezsugorodása, az elvárosiasodás.

Zsemle:
Gödöllőn befogott, azonosító nélküli
kan. Félénk, pánikolós, de alapvetően
barátságos kutya. Reméljük, eredeti
gazdija jelentkezik érte. Ha nem, új,
gondosabb gazdit keres!

Roni: Rottweiler szuka. Éheztették előző gazdái. Most már szépen kerekedik. Olyan gazdit keres,
aki soha többet nem tesz rá láncot,
és aki családtagként fogja kezelni.
Az átéltek ellenére kenyérre kenhető, finom hölgy!

Meghosszabbított nyitva tartás!
Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346
Dr. SZÉKELY DÁNIEL
Tel: 06/30-588-8590
H-P: 10-12 és 16-19
Szo: 10-12 és V: 16-19
TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA
H-P: 9-19, Tel: 06/30-9439-898
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.
KUTYA, CICA KOZMETIKA
HÉTVÉGI ÁLLATPATIKAI ÜGYELET
2112 Veresegyház Kálvin u.22b.
Szo: 8-18 és V: 9-15

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
November 15-én és 16-án
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 06-20-9913-057.

8 Gödöllői Szolgálat
Labdarúgás – Magabiztos GSK II, kapaszkodó GEAC

Gödöllői recept: vérszegény hazai
Továbbra sem megy hazai környezetben a Gödöllői SK-nak,
akik ezúttal a Pilisszentivántól kaptak ki 3-1-re. Ellenben
a GSK II. magabiztosan, 5-2-re
nyert idegenben, míg a GEAC
magára talált és sorozatban
harmadik győzelmét aratta,
ezúttal 3-0-ra nyertek.

Jenei Sándor csapata szenved hazai
pályán ebben a bajnoki szezonban,
ugyanis a lejátszott hét meccséből
egyet sem tudott megnyerni a gárda. A
mérleg: 4 döntetlen mellett, immáron
3 vereség, legutóbb a pilisszentiváni
tizenegy örülhetett három pontnak Gödöllőn. A látogatók részéről többnyire a

játék tördeléséről szóló első félidő 17.
percében a vendégek szereztek vezetést egy szögletrúgást követően. A folytatásban nem volt nagy átütőerő egyik
csapatban sem, mígnem az 50. percben
Kaiser László, szintén egy sarokrúgás
után egalizált. Felcsillant a gödöllői
remény, de csak kevés időre, ugyanis
a vendégek ismét vezetést szereztek,
majd a hajrában, a kitámadó gödöllőieket
megkontrázva újabb
gólt értek el és végül
magabiztosnak tűnő
sikerrel távoztak városunkból.
Vereségével a GSK
maradt 17 pontos és
jelenleg a 10. helyen
áll a bajnoki tabellán.
Pest megyei I. osztály, 13. forduló
Gödöllői SK – Pilisszentiváni SE 1-3
(0-1) Gól: Kaiser László.

Megyei II. és III. osztály –
Magabiztos győzelmek

ta a GEAC csapata a megyei II. osztályban, ezzel kiegyenesedni látszik
a gárda. Az “egyetemisták” ezúttal a
Galgahévíz ellen remekeltek és győzelmükkel, valamint az eddig összegyűjtött 13 pontjukkal feljöttek a bajnoki
tabella 10. helyére.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 13. forduló
Gödöllői EAC – Galgahévíz SE 3-0 (30) Gól: Busai Bence, Abdalla Aimen,
Menyhárt Péter.
A Gödöllői SK második számú csapata
rangadónak mondható találkozón lépett
pályára dobogó 3. fokán álló Őrbottyán
otthonában. A listavezető gödöllőiek
némi rövidzárlatot leszámítva magabiztos játékkal nyertek 5-2-re, ezzel 33
pontos a gárda és továbbra is vezetik
csoportjukat.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 13. forduló
Őrbottyán KSK – Gödöllői SK II. 2-5
(0-2) Gól: Switzer Nabil (2), Szeles
Dávid (2), Pakuts Barna.
-ll-

Megyei III. osztály, 14. forduló
November 16., 13 óra
Gödöllői SK II. – Galgagyörki SE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Sorozatban harmadik győzelmét arat-

Futsal – Bravúrpont hazai pályán

Válogatott kerettagság – Hárman az U19-es keretben

Nem bírt a Gyöngyös a Gödöllővel

Örömteli hírről számolhatunk be. Az
U19-es futsal válogatott összetartására már többször meghívást kapó
Magyar Zsolt, Farkas Péter és
Varsányi Áron a szűk, 15 fős keretbe is behívót kapott, így tagja lesz a
december 5-7. között Ostravában – a
cseh, a lengyel, a szlovák és a magyar
csapat részvételével – megrendezésre
kerülő Négy-nemzet tornájának.
Farkas Péter és Magyar Zsolt a
MAG-LOG Team tagja, edzőjük
Baranyai Pál, míg a szintén gödöllői
Varsányi Áron az NB I-es Rubeola
FC Csömör kapusa, nevelő edzője,
-ilTóth László.

Bravúrosnak mondható 4-4-es
döntetlent éret el hazai pályán
a MAG-LOG Team CFT csapata
a Gyöngyös ellen a futsal NB
II. 8. játéknapján a keleti-csoportban.

ban a gödöllőiek voltak jobbak egy
góllal, így igazságosnak mondható
döntetlennel ért véget a párharc. A
gödöllői futsalosok 7 ponttal jelenleg
a 10. helyen állnak a futsal NB II. keleti-csoportjában.

Baranyai Pál játékos-edző együttese hazai pályán csak az első fordulóban kapott ki, így joggal bízhattak
a pályaelőnyben a mieink, a forduló
előtt 4. helyen álló gyöngyösiek ellen. A találkozó első 20 percében a
vendégek, míg a második felvonás-

Futsal NB II. keleti-csoport, 8. forduló
MAG-LOG Team CFT – Energia
SC Gyöngyös 4-4 (1-2) Gól: Molnár
Márton, Bencsik Roland, Magyar
Zsolt, öngól.

Kézilabda – Pilisvörösvári vegyes

Továbbra is veretlenül a GKC
Pilisvörösváron vizitált a Gödöllői KC az NB II-es bajnokság
7. fordulójában és a vendégszereplés után elmondhatja
magáról Bartos Gábor együttese, hogy továbbra is veretlen
maradt a sorozatban, miután
27-18-ra nyerni tudtak.
Két hét szünet után folytatódtak a bajnoki küzdelmek az északi-csoportban,
ahol a dobogó 3. helyéről, veretlenül

várta a párharcot a GKC. A találkozó
lefújását követően mindkét kitűzött
célját teljesítette a csapat, azaz a bajnok veretlenségét és harmadik helyét is
megőrizték a gödöllői kézisek, miután
remek védekezésüknek köszönhetően
nyerni tudtak Pilisvörösváron. A GKC
13 pontjával őrzi dobogós helyét csoportjában.
A juniorok sajnos már nem teljesítettek
ilyen eredményesen. Mácsár Gyula
együttese többek között első félidei

Amerikai foci – Meccseltek a kalózok

Lovasság verte Kalózok
Barátságos mérkőzésen mérte össze felkészültségüket a
Gödöllői Pirates (kalózok), valamint a Pécsbánya Troopers
(szabad fordításban lovasság)
amerikai-foci csapatok. A párharcot a vendégek nyerték 18-

16-ra.
A Táncsics Mihály úti Sportcentrum műfüves pályáján megrendezett
mérkőzésen a házigazda Kalózok
kezdtek jobban, de az idén alapított
pécsbányai csapat idővel magára
talált és egy igazán látványos és iz-

Kölyökatlétika toborzó!

ka-szakosztálya a 2006 és 2002 között született gyerekek jelentkezését.
Érdeklődni az edzőknél, Kovács

Továbbra is várja a GEAC atléti-
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Sport

gyengébb játékának köszönhetően
alulmaradt riválisával szemben. A fiatalok hét meccset követően 10 ponttal a
2. helyen állnak.
A következő fordulóban a listavezető,
még pontveszteség nélküli Gyöngyös
csapatát fogadja a Gödöllői KC felnőtt
csapata.
NB II északi-csoport, 7. forduló
Pilisvörösvári TKSK – Gödöllői KC
18-27 (9-12)
Junior: Pilisvörösvár–GKC 24-18 -ttNB II. északi-csoport, 8. forduló
November 15., 18 óra
Gödöllői KC – B.Braun-Gyöngyös
(Hajós Alfréd Ált. Isk. tornaterme)

galmas mérkőzésen végül nyerni is
tudott a mintegy 100 néző buzdítása
közepette.
-ll-

Zoltánnál a 06/30-691-62-86-os és
Körmendy Katalinnál a 06/30-38367-89-es számokon lehet!

Röplabda – Megy a szekér a bajnokságban is

Továbbra is hibátlan a TEVA-GRC
Kettős bajnoki fordulón van túl
a TEVA-Gödöllői RC csapata a
női NB I-ben. A mieink előbb
az MTK otthonában, majd
Nyíregyházán is nyerni tudtak,
ezzel őrzik veretlenségüket az
alapszakaszban.

November 7-én a fővárosban vizitált Horváth András együttese az
MTK otthonában. A kötelező győzelmek közé sorolható találkozó egy
kissé nyögve nyelősre sikeredett, de
a tényeken ez sem változtatott, magabiztosan, 3:0-ra verte ellenfelét a
Gödöllő.
A 9. fordulóban a szebb napokat is
látott Nyíregyháza otthonában próbálta meg megőrizni a Gödöllő hibátlan mérlegét az idei bajnoki sorozat
alapszakaszában. A kísérlet sikeres
volt, Csengeri Petráék a vártnál is

könnyebben tudtak nyerni, ezzel 8
mérkőzést követően 8 győzelemmel,
24 ponttal, 24:2-es szett- és 640-502es pontaránnyal áll a Gödöllő az NB
I-es bajnokság élén.
Igazi erőfelmérőre kerül sor november 12-én, amikor is a Challenge
(CEV) kupa 2. fordulójának első
mérkőzésén lép pályára a Gödöllő
idegenben. Az ellenfél a magyar bajnok Békéscsaba lesz, akiket az idei
bajnoki alapszakaszban már sikerült
legyőzni hazai környezetben.
Az NB I. következő játéknapján a
Kaposvár együttesét látja vendégül a
TEVA-GRC.
NB I. alapszakasz 8. forduló
MTK-Budapest – TEVA-Gödöllői
RC 0.3 (-21, -16, -23)
NB I. alapszakasz 9. forduló
Fatum-Nyírsuli – TEVA-Gödöllői
RC 0.3 (-15, -21, -19)
-lt-

Röplabda Női NB I, 10. forduló
November 14., péntek 18 óra
TEVA-GRC – 1. MCM
Diamant-Kapusvári Egyetem
(SZIE Sportcsanok)

Lovassport – Díjugratás, nemzetközi verseny

Ifj. Lázár Zoltán: újabb nagydíj győzelem
Ismét nagyszerű eredményt ért el Ifj.
Lázár Zoltán díjugrató, aki ezúttal
ausztriában nyert versenyt.
A mindössze 16 éves gödöllői díjugrató

pej kancájával, Lacrima di Felicitaval
az ebreichsdorfi Magna Rocino-i CSI
verseny 145 cenciméteres Nagydíját
-mnnyerte meg.

Asztalitenisz – Négy fronton versenyeznek a gödöllőiek

Elől is és hátul is van csapat
Javában tart a szezon a pingpongosoknál, ahol a Gödöllői EAC az idén
is több fronton szerepel.
Az NB I. keleti-csoportjában a GEAC
I-es csapat 5 fordulót követően 5 ponttal a 7. helyen áll, míg az NB III. közép-csoportjában a GEAC II-es csapat
7 meccs után 11 ponttal vezeti a tabellát, a III-as gárda pedig pont nél-

TOBORZÓ
A gödöllői Taekwon-Do SE szeretettel vár minden érdeklődőt, aki szivesen kipróbálna egy harcművészetet,
ahol a kéz és a láb segítségével megvédheted magad. Várunk mindenkit
szeretettel! A hobbi szinttől egészen
a világbajnokságig lehet nálunk
eljutni, mindenki megtalálja benne a kedvére való gyakorlatokat. A
taekwon-do sokrétű mozgásra épülő

küli még, ezzel az utolsó, 12. helyet
foglalja el. A Pest megyei A csoportban a GEAC IV. szintén listavezető (6
meccs, 6 győzelem, 12 pont), míg
ugyan itt az 5-ös csapat 4 ponttal a 11.
helyen áll. A megyei B északi-csoportjában a GEAC VI. 10 ponttal a 3., míg
a GEAC VII. nulla ponttal a sereghaj-iltó, 12. helyen áll.

sport a formagyakorlattól a küzdelmeken át a töréstechnikák és az önvédelem is elsajátítható bárki számára akár 5 éves kortól gyerekként akár
felnőttként kezdi a tanuló. Edzéseink
szeptember 2-től a művelődési házban minden kedden és csütörtökön
fél 5-től látogathatók.
Érdeklődni Czeba Mihály 6 Danos
mesternél lehet a helyszínen vagy telefonon: 06-20/530-49-57.

ÚJRA INDUL A TORNATERMI
EDZÉS!!!

NOVEMBER 4-től kezdőknek, újrakezdőknek, lelkes amatőröknek, vagy (fél)
profinak az Erkel iskola tornatermében
kedd-csütörtök 18.45-19.45-ig.
Gyere várunk!
www.kirchhofer-se.h u
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Daru után bagoly...

Az Origami Világnapok alkalmából
origami hajtogatás
a Gödöllői Városi Múzeumban
november 15-én, 14-16 óráig.
Ugyanekkor kiállítjuk a Múzeumok
Éjszakáján hajtogatott darvakat is.
A hajtogatás témája a bagoly.
Az elkészült alkotásokból
virtuális kiállítás nyílik
2014. december 1-én a Magyar
Origami Kör honlapján.
godolloimuzeum.hu/daru-utanbagoly-origami-napok-a-godolloivarosi-muzeumban
Meghosszabbítottuk az „Adj király
katonát!” – Gödöllőiek az első
világháborúban című kiállításunkat.
December 21-ig látogatható a
Gödöllői Városi Múzeum “Adj
király katonát!” – Gödöllőiek az
első világháborúban című időszaki
kiállítása.

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
November 17., hétfő, 17.00:
Fodor László (klarinét) növendékeinek hangversenye
November 18., kedd, 17.30:
A zongora tanszak kiemelt hangversenye
November 19., szerda, 18.00:
A fafúvós tanszak kiemelt hangversenye
November 20., csütörtök, 16.30:
Buka Enikő és Zagyváné Molnár
Ildikó (oboa) növendékeinek hangversenye
November 20., csütörtök, 18.00:
Bartek Zsolt (klarinét) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A „MESTEREK, MŰHELYEK”
című sorozat keretében
FEKETE GYÖRGY
Kossuth-díjas belsőépítész és
SCHRAMMEL IMRE
Kossuth-díjas keramikusművész
kamara kiállítása

A kiállítás megtekinthető 2015. február 28-ig, minden szombaton
és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján,
más napokon is
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.
hu
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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről - értelmében 2015-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRA Napja alkalmából a kimagasló
teljesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik
(amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában
és meghonosításában.
“A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy
legfeljebb két személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2014. november 27.

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium felvételt hirdet
Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévben a
nyolc és négy évfolyamos általános tantervű képzés mellett angol, német, biológia, matematika és
történelem tantárgyakból emelt szintű képzésekre.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

A négy évfolyamos emelt szintű képzésekről még
többet megtudhatnak az intézmény által szervezett nyílt napokon (november 12-14.).
További információk: www.aszevgim.hu

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

Hirdetmény – leselejtezett számítástechnikai eszközök vására
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal felajánlja eladásra leselejtezett, elavult – működő, illetve működésképtelen –
számítástechnikai eszközeit: monitorokat, számítógépeket, nyomtatókat szakértő által megállapított áron, valamint bútorokat.
Időpontja: 2014. november 21., péntek, 9-10 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal, Gödöllő, Szabadság tér 7. 3-as garázs

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

2013. évi taggyűlési határozatok II.
4/2013 (02.13.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján tudomásul
veszi Szépfy Tamás Bence Felügyelő Bizottsági elnök lemondását a határozathozatal napjával.
A Taggyűlés Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja Csányi
Endre urat a taggyűlési határozat
hozatalt követő naptól 2014. május
31. napjáig. A megválasztott tag
tiszteletdíját a Taggyűlés elnökké
választása esetén 80.000 Ft/hó, tagként 70.000 Ft/hó összegben határozza meg.
Az FB tag változását a Kft. Társasági Szerződésén át kell vezetni.
5/2013 (02.13.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján jóváhagyja
a szavazólap mellékletét képező
SZT/38878 számú Megállapodás 1.
számú módosítását és felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét a Megállapodás módosítás aláírására.
6/2013 (05.22.) sz. taggyűlési határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján jóváhagyja
a Társasági Szerződés módosítását.
7/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
a Társaság 2013. május 23. napján tartott Taggyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Gémesi
György urat, jegyzőkönyv vezetőnek dr. Ujváry Tamás urat, jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Gémesi
György urat.
8/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
elfogadja a Társaság 2013. május
23. napján tartott Taggyűlés napirendjét ez előzetesen a meghívóban
feltüntetettek szerint:
Napirendi pontok:
1.) A Társaság 2012. évi beszámolójának megtárgyalása
2.) Az ügyvezető igazgató 2012.
évi prémium feltételei teljesülésének megtárgyalása
3.) A Társaság 2013. évi módosított
üzleti tervének megtárgyalása

4.) A Társaság és Gödöllő Város
Önkormányzata között kötendő
szerződés megtárgyalása
5.) Egyebek
9/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése elfogadja a Társaság 2012. évi
mérlegét, eredmény kimutatását és
közhasznúsági jelentését.
10/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megállapítja, hogy a Társaság
ügyvezető igazgatója, Gönczi
Tibor Kálmán a részére meghatározott 2012. évi prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesítette,
prémium-kifizetést kizáró tényező,
valamint prémiumcsökkentő tényező nem merült fel. A Taggyűlés
engedélyezi, hogy az ügyvezető
igazgató részére prémium címén
az éves alapbér 50%-a kifizetésre kerüljön - tekintettel arra, hogy
prémiumelőleg-fizetés nem történt
- azzal, hogy a tényleges kifizetésére az MNV Zrt. 2012. március 26.
napján kelt, MNV/01/8770/0/2012.
iktatószámú levelében írt, előzetes
bejelentési kötelezettség teljesítését követően kerülhet sor.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

Előkészítő, kedvcsináló szakkör a Premontrei Gimnázium
természettudományi tagozatára
A gödöllői Premontrei Gimnázium a 2014/2015-ös tanévben indította
be új képzési formáját, az emelt biológia és kémia óraszámú természettudományi tagozatot.
November végétől a természettudományok, illetve a tagozatos képzés
iránt érdeklődő 8. évfolyamos diákok részére ingyenes kedvcsináló, előkészítő szakkört hirdetünk.
A foglalkozásokon érdekes kémiai és biológiai gyakorlatokat, kísérleteket
végzünk el tanulói kísérletek formájában.
A foglalkozásokat péntek délutánonként tartjuk, az első alkalom november
21-én lesz, 15-16 óra között a Premontrei Gimnázium biológia termében.
További alkalmak: november 28., december 5., 12., január 9., 23., 30. és
február 6.
Érdeklődni és a szakkörre írásban jelentkezni Kerényi Zoltán biológiatanárnál a vanittsutnivalo@gmail.com e-mail címen lehet.

További részletek a gimnázium honlapján: premontrei. net
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Mob.: +36/30-952-9987
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Hirdetésfelvétel!
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.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÖZLEMÉNY

+ SÜRGŐSEN ELADÓ újszerű 146m2es családi ház Gödöllő domboldalán!
Nappali+2 szoba, úszómedence, riasztó és kamerarendszer, 643m2 te+ Új építésű lakások a belvárosban lek. Iár.: 27,5MFT. 20-944-7025
eladók 300EFt-os nm/áron 70-80nm- + Épülő nappali+3 szobás ikerház
esek nappali+2 ill. nappali+3 szobá- Gödöllő új építésű részén eladó! Sasak, udvari kocsibeállóval, tárolóval! ját telek, kocsibeálló, terasz, igényes
20-772-2429
kivitelezés, referenciákkal rendelkező
+ Újszerű, igényes, 2011-ben épült, építő. Iár.:31,9MFt 20-944-7025
1szintes 3szoba+ nappalis, 2fürdő- + Szadán AKCIÓS ÁRON eladó
szobás családi ház 650nm-es telken, 820m2-es építési telek! Iár.: 5,5MFt!
fedett kocsibeállóval eladó, kertvárosi Illetve 1500nm-es 7M-ós i.áron! 20részen 27,9M-ós i.áron! 20-772-2429 772-2429
+ Kertvárosias környezetben, 2.em- + Sürgősen eladó nappali+3 szoi, tetőtéri, 42m2-es, átlagos állapotú bás, 91-ben épült, tégla, cirkós, jó
lakás, tárolóval, közös kerthasználat- állapotú ház Gödöllőn! Iár: 13.5MFt
tal eladó! 7.5MFt!! 20-539-1988
(20) 804-2102
+ Új építésű 1 szintes ikerházi lakások
eladók a kertvárosban 2szoba+ nappalis kulcsrakészen már 18,9MFt-tól,
ill.3+nappalis 21,9 M-ért! 20-772-2429

+ SÜRGŐS! Szadán, Gödöllő határá+ Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyet- ban, 1600m2-es telken, jó állapotú
len hetilapja! Reklámozza cégét, tetőtér beépítéses családi ház eladó!
szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos Iár:21.9MFt! 20-539-1988
+ SÜRGŐSEN ELADÓ! Ádám utcáelolvassák
ban, teljesen felújított 92m2-es ház,
1606m2-es telekkel sürgősen eladó!
Iár:20.5MFt! 20-539-1988
+ Gödöllőn, kertvárosban, csendes
utcában eladó jó állapotú 100nmes kockaház, garázzsal, pincével
800nm-es telken. Iár: 18,9MFt! 20772-2429
+ Eladó 3 szobás, 75nm-es, erkélyes
téglalakás! iár: 11.9 MFt. 20-804-2102
+ Gödöllő központjában, 54m2-es
1.em. kétszobás lakás sürgősen eladó! Iár: 9.3MFt!!! 20-539-1988
INGATLAN

+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
100-180m2 családi házat vagy eladó
telket. 20-944-7025

+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné
úton egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház konvektoros fűtéssel
1182nm-es telken. A tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben
lévő gerendák miatt az összes belső
fal kiüthető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani
elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Alkalmi vétel Veresegyházán! Egy
3szobás 100nm-es új tetővel, nyílászáróval, kiváló állapotú téglaépítésű
kertes családi ház. I.á.: 15,9 mFt 20919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ (3643) Eladó Gödöllő rózsadombján
a Perczel Mór utcában egy 1000nmes ősfás telkű örökpanorámás egyedi
+ Eladó 2 szobás pár éves újszerű la- építésű körház, melyben nappali+hákás, garázzsal a központban 15.5 MFt- lószoba, étkező, konyha, fürdőszoba,
étkező található. Zsalugáteres ablaért (20)804-2102
kos és körteraszú. I.á.: 22mFt 20-919+ Gödöllőn, a Paál László közben, a 4870 www.fonixingatlanbt.hu
városközpontban, csendes helyen, 2
szoba+étkezős, 60m2-es, konvekto- + (3852) Eladó Veresegyházán a város, tégla lakás, hozzá tartozó pince- rosközpontban egy nappali+4szobás
résszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 06- kiváló minőségű, szép megjelenésű
családi ház nagyméretű kertkapcsola30-336-7266.
tos terasszal több szobából erkélykap+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs csolat, 20nm-es garázzsal. Kedvező
családi ház tulajdonostól áron alul Gö- ár-érték arány: 28 mFt 20-919-4870
döllő kedvelt kertvárosi részén eladó. www.fonixingatlanbt.hu
Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn + (3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. K. utcában egy 120nm alapterületű
A házhoz tartozik még egy teljesen külön téglaépítésű családi ház beépíthető
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő, tetőtérrel. A ház alatt 120nm-es alagkonyha. 2 állásos garázs+szauna is van. sor található. Az épület saroktelken
helyezkedik el 1000nm-es területen.
Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul c
saládi I.á.: 24,9 mFt www.fonixingatlanbt.hu
ház, amerikai konyha-nappali, 4 szo- 20-919-4870

+ Eladó a központban kétszobás, + Sürgősen Eladó lakást keresek ba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos
délnyugati fekvésű lakás! Iár: 8MFt!! központban WWW.GODOLLOIHAZ.HU terasz, gondozott, parkosított udvar,
20-804-2102
kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
(20)804-2102
új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20420-6243 (egész nap).

+ (3209) Eladó Gödöllő nagyfenyvesi részén egy 150 nm-es alapterületű nappali+4szobás telesen felújított
családi ház 815nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 3állásos garázs.
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcá- I.á.: 30 mFt www.fonixingatlanbt.hu
ban egy 1szobás téglaépítésű egye- 20-919-4870
di fűtéses felújított társasházi örök- + (3766) Eladó Gödöllőn a Brassó
lakás. I.á.: 8,3 mFt 20-919-4870 utcában egy nappali+4szobás tetőtewww.fonixingatlanbt.hu
res teljesen alápincézett garázsos és
+ (3507) Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy amerikai konyhás nappali+2szobás 2 fürdőszobás kertkapcsolatos terasszal, garázzsal+szuterén
téglaépítésű családi ház. I.á.: 25,5 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

egyéb helységes családi ház 515nmes telken. I.á.: 27,9mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel
egy 170nm-es polgári ház 1200nmes telken. I.á.: 29,9mFt 20-919-4870
+ (3859) Eladó Gödöllőn a belvárosban www.fonixingatlanbt.hu
téglaépítésű liftes házban egy 65nm-es
igényesen kialakított 2szobás új építé- + Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
sű társasházi öröklakás, melyhez tar- szemben egy 4lakásos társasházban
tozik egy 16nm-s terasz. I.á.: 23,2 mFt egy nappali+3szobás 100nm összalapterületű téglaépítésű egyedi fűtéwww.fonixingatlanbt.hu 20-919-4870
ses sorházi lakás. I.á.: 25,9 mFt 20+ Eladó Gödöllő belvárosában, egy 919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
csendes utcában egy 120nm összalapterületű nappali+3szobás 2fürdőszobás + (3719) Eladó Gödöllőn a Vasvári Pál
felújított téglaépítésű családi ház garázs- utcában egy 3szobás összkomfortos
zsal, kis telekrésszel. I.á.: 26,9 mFt www. téglaépítésű családi ház 640nm-es
telken. I.á.: 22 mFt 20-919-4870
fonixingatlanbt.hu 20-919-4870
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+ (3851) Eladó Gödöllőn a fenyves- ALBÉRLET KIADÓ
ben egy 2utcára nyíló 610nm-es építé- + Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
si telek. I.á.: 8,9mFt 20-919-4870
20/9455-583.
+ (3861) Eladó Gödöllőn a János utcá- + Hosszú távra kiadó Gödöllőn a
ban egy 56nm alapterületű teljesen fel- Szent János utcában egy 38 nm-es
újított házban egy teljesen felújított 2szo- frissen felújított, 1 szoba, konyhás,
bás lakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870
egyedi gázfűtéses, összkomfortos la+ (3860) Eladó Gödöllőn az Erzsébet kás új bútorokkal berendezve. 45.000
Park közelében egy többfunkciós la- Ft/hó+ rezsi+ 2 hónap kaució Érd:
kóépület, melyben lakás és üzlet, csak 30/540-8641
üzlet vagy csak lakásként használható
120nm összalapterületen. A ház téglaépítésű, egyedi fűtéses, 2fürdőszobás,
felújított. I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870

+ Szoba-konyhás, fürdőszobás, fa tüzelésű lakás kiadó! 1 havi kaució szükséges. 1 főnek. Tel: 30/609-8707

+ Gödöllőn eladó 1850nm-es, panorámás telken kétgenerációs, két szint+
tetőtér 450nm-es családi ház. Dupla
komfort, 80nm-es nappali amerikai
konyhával, 40nm-es kertkapcsolatos
terasszal, kétautós garázzsal, stb.
30/9425-103

tott, 62nm-es, két külön bejáratú szobás,
amerikai konyhás, nappalis, részben bútorozott társasházi lakás. November 10től költözhető. Bérleti díj: 90eFt/hó +2
havi kaució. Érd: 70/510-4895

+ Szőlő u. 12.sz. alatt irodának is alkalmas 49 nm-es üzlethelyiség kedvező feltételekkel kiadó (volt TV-Video
Szerviz). Tel: 30/9967-546
+ Gödöllő központjában 73 nm-es üzlethelyiség nem fizető parkolási lehetőséggel, kedvező áron ELADÓ vagy
KIADÓ. Tel: 70/631-7554
ÁLLÁS

Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz
karosszéria lakatost és autófényezőt
keres Gödöllőről és annak közvetlen
vonzáskörzetéből.
Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:

+ Rendezett, 100 nm-es családi ház ki+ Eladó Veresegyházán egy 1000nm- adó Gödöllőn, óvodához, iskolához köopelgaal@vnet.hu
es építési telek téglaépítésű mellék- zel. Ár: 95 EFt/hó. Érd: 70/280-2276
épülettel. I.á.: 7,5 mFt 20-919-4870
+ Gödöllőn 1 szoba összkomfortos + Családi házak, lakások takarítását,
+ Eladó Veresegyházán egy 3szobás albérlet kiadó zöld övezetben. Tel: valamint gyermekfelügyeletet vállalok. Tel: 06-30-684-5516
téglaépítésű családi ház. I.á.: 16 mFt 20/226-3007
20-919-4870+ Gödöllőn a Szőlő ut- + Gödöllőn a Kazinczy körúton 4.em. + Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát
cában 69 nm-es, 1+2 félszobás, erké- kétszobás, egyedi fűtésű, részben búto- keres! Jelentkezés fényképes Önéletlyes, 2.em. konvektoros lakás eladó. rozott lakás kiadó. Érd: 20/402-9808 rajzzal: masterkool@masterkool.hu.
Tel: 30/552-7579
+ Kerepesen tulajdonostól kiadó felújí- Tel.: 06 30 588 5889
+ Takarítási, kerti gyomlálási munka
gödöllői, belvárosi családi háznál.
Jelentkezés: training.coaching14@
gmail.com - önéletrajz küldésével.

+ SZOBAFESTŐ szakmunkást azon+ Gödöllőn a Kertvárosban, néhány nali kezdéssel hosszútávra felveszek.
percre a Központtól lakatlan családi Bérezés megállapodás alapján. To+ Sürgősen eladó Gödöllőn egy 96nm- ház fele értelmiségi pár részére kiadó. vábbi információ: 20/4359-650
es, 2 szobás, összkomfortos ház 509 55.000,-Ft/hó+ rezsi+ 1 havi kaució.
nm-es telken. 1975-ben épült. Iár: 15 Tel: 20/340-4861
MFt. Tel: 20/355-4061
+ 2 szobás, 55 nm-es, 2. emeleti lakás ÜZLET, IRODA, GARÁZS
eladó. Kossuth L. u. 51. Hőszigetelt pa- + Üzlethelyiség kiadó decembertől,
nel. Érd: 30/356-7068
belvárosban a Bajcsy-Zs. utcában
+ Gödöllőn belvároshoz közel 1071 26m2 (GSM Bazár). Ingyenes parkolánm-es építési telek eladó csendes ut- si lehetőség. Tel: 20-961-3925
+ Üzlethelyiség kiadó elsősorban irodának 60m2 (eddig fodrászatként
+ Gödöllőn, Palotakerten felújított üzemelt), belvárosban, ingyenes parmásfélszobás (44 nm) lakás eladó: 8 kolási lehetőséggel. Tel: 20-961-3925
millió Ft. Nagyobb (60-70 nm) lakás
cseréje érdekelne gödöllői lakótele- + Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gödöllő központjában. Érd.: 30/693-1838
pen. Tel: 20/968-0336
+ Zsámbokon 2,5 szobás, felújított, + Gödöllő kertvárosában 20 éve műösszközműves parasztház eladó vagy ködő élelmiszerbolt mellett, trafik tekis gödöllői lakásra cserélhető. 800 vékenység részére kedvező feltétellel
nm-es kert, garázs, kamrák. Óvoda, helyiség kiadó. Tel.: 20-3464-718.
cában. Tel: 20/351-6904

iskola a közelben. Ár: 6,5 MFt. Tel: + Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
70/389-8930
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
+ Befektetésnek kiváló, felújított, 36
nm-es garzon (+tároló) Aszódon a + Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelyközpontban eladó. Téglaépítésű, te- ség konvektorral, légkondival hosszú
hermentes, jó a lakóközösség. Érd: távra kiadó. 1 havi kaució 65 ezer Ft.
Tel.: 30/2242-653.
70/384-4813

KÍNÁLATUNKBÓL: • Felújítandó polgári ház az Antal-hegy lábánál ősfás kert
rtben eladó. Irányár:36 mFt
• A Szent János utcában 3. emeleti, 2 szoba+ étkezős,
jó állapotú lakás. Iá.:11,9 mFt
• Nappali+2 szobás, ikerházi lakás 640 nm-es kerttel a
Nagyfenyvesben. Iá.:19,9 mFt
Bővebb információért keresse irodánkat!
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+ Gödöllői szolgáltató cég keres könyvviteli-pénzügyi területre munkatársat
az alábbi főbb feladatok elvégzésére:
–Könyvviteli-számviteli feladatok ellátása –Adatrögzítés –Gazdasági-pénzügyi
elszámolások készítése –Vezetői információs kimutatások készítése. A feladat
ellátásához az alábbiak szükségesek:
-Terhelhetőség, precíz-pontos munkavégzés –Nemdohányzó, önállóan és
csapatban is dolgozni tudó, rugalmas
–Minimum 3éves szakmai múlt könyvviteli-pénzügyi területen -Könyvviteli-pénzügyi területen szerzett képesítés (előnyt
jelent a mérlegképes könyvelői végzettség, valamint bérszámfejtésben való
jártasság) –Excel, Word magas szintű ismerete és gyakorlott használata.
Fényképes és fizetési igénnyel ellátott
önéletrajzát, motivációs levéllel együtt a
allashirdetesgodollo@gmail.com e-mail
címre várjuk.
+ A Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona gödöllői intézménye legalább öt éves költségvetési szervnél
eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkező Word, Excel programok használatában jártas MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐT keres. Munkakör betöltése 2015. január 1. Előnyt jelent a
CT-EcoSTAT könyvelési program ismerete. Jelentkezni CSAK POSTAI
ÚTON a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa
György út 65. címre elküldött szakmai önéletrajzzal lehet. Kérjük, csak
azok jelentkezzenek, akik a fent leírt
feltételeknek megfelelnek.
+ Autószerelőket, autóvillamossági
szerelőket ill. autófényezőket keresünk gödöllői munkahelyre. (Feltétel: gyakorlat és szakmai végzettség.) Magas kereseti lehetőség. Tel:
70/3847-636, 70/311-0281
+ Gondozónőt keresek folyamatos
munkára látássérült nagypapám mellé Gödöllőn. Lakhatás megoldott,
egy szoba beköltözhető. Feladatok:
bevásárlás, takarítás, főzés, egyebek. Bérezés megegyezés szerint.
Hozzátartozó: 20/418-6892. Papa:
30/722-1549
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+ Szadán üzemelő Baromfi vágóhídra munkatársakat keresek azonnali
belépéssel. Tel: 20/209-5871
+ Munkájára igényes lány Gödöllőn + Utak, járdák téli akadálymentesíTAKARÍTÁST, illetve GYERMEKFEL- tése (hó eltakarítás, sózás), műszaki
ÜGYELETET vállal! Tel: 20/510-2441 mentés (elakadt gépjármű mentése,
műszaki mentés csörlővel, starter hidegindítóval). Tel.: + 3630/622-7421.
SZOLGÁLTATÁS
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (GeVállalkozás fejlesztés internet nerál kivitelezés, gipszkartonozás,
alapú támogatással.
hideg-meleg burkolás). Vállalunk
Ne keressen, megteszi a konkurencia! mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyebujtas.sandor@invitel.hu
nes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20 9 138 221
20/4359-650
+ 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

+ Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés,
FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel:
30/642-1221

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527289, 28/476-229
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ 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

+ Frissítő svédmasszázs, Tradicionális Thai masszázs, Thai kismama
+ Gödöllői érettségizett nem italozó, masszázs, Thai babamasszázs oktaleinformálható férfi munkát vállal. tás. Átrium Üzletház. 20/5733-977
Bármilyen kerti munka, földmunkák,
kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, OKTATÁS
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
+ Matematika, fizika, kémia korre30/402-7276
+ VESZÉLYES FAKIVÁGÁS esetleg erpetálás. Magántanulók felkészítése
dőirtás rövid határidővel. Tel: 30/20több tantárgyból, folyamatosan: Ju200-50
hász Károly: 30-908-4130
+ BÉRSZÁMFEJTÉS – TB ÜGYINTÉ+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPAZÉS. Tel: 30/497-6158
NYOL, OLASZ, OROSZ, MAGYAR
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉintenzív/félintenzív nyelvvizsga-felTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta,
készítő, általános nyelvtanfolyamok
rendes munka! Tel: 20/4-359-650
MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi tanárokkal kedvezményes óra+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, mundíjakkal. Kedvezményes felkészítés
kabérszámfejtés, tanácsadás. GöCity&Guilds
és EURO akkreditált
döllő, Tűztoronyház, Kossuth utca
angol nyelvvizsgákra az I.L.I. vizs13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508gáztatóival.
I.L.I. Nyelviskola, Gö1380, 06-28-784-752
döllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653
+ KERTGONDOZÁS télen, nyáron,
mérsékelt áron. Virágok, bokrok,
fák ültetése. Veszélyes fák kivágása.
Fűnyírás. Zöld hulladék elszállítás.
Sziklakert, télikert építés, gondozás.
Árok, eresz, csatorna, kerítés tisztítás, festés. Tüzifa vágás, hasogatás.
30/747-6090
+ Építőipari vállalkozás kül, és beltéri
felújítási munkát (festés, tapétázást,
hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb
áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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TÁRSKERESŐ
+ 68 éves vidéken élő özvegyasszony
nemdohányzó, kertészkedni szerető
társat keres. Tel: 30/545-4816
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
20/9455-583.

ADÁS~VÉTEL
+ Játékos, beszédközpontú GYEREK-ANGOL, GYEREK-NÉMET nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI
és DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb oktatási anyagokkal, digitális táblával kiegészítve.
Felkészítő tanfolyamok a nemzetközi
City&Guilds gyerekangol nyelvvizsgákra az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Kft.
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511366, 20/556-2653

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100%
olasz minőség eladó. 1liter 2200Ft.
Érd.: 0630 8518 763
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
papírrégiségeket,
magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új
vásárlóinkat CSÁNYI télálló almával.
(Idared, Zöld és KR-11 (Jonatán-Star- + Eladó egy DAEWOO Kalos 1,4 S
king)). Ár: 60-120 Ft-ig. Tel: 28/411- 2003-as évjáratú, metál fekete színű,
+ MATEMATIKA korrepetálást általá- 298, 20/4359-650
Magyarországon forgalomba helyenos- és középiskolásoknak, középzett, elektromos ablakemelővel, szeriskolai felvételire és érettségire fel- + GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK KAP- vó kormánnyal, centrálzárral, rádióval,
készítést vállalok. Nagy gyakorlattal HATÓK Gödöllőn termelőtől. Több nagyon megkímélt állapotban, cserélve
rendelkező középiskolai tanár. Tel: mint 1.000 közül választhat. Ugyan- lett a fékmunkahenger, stabilizátor pálitt BOROSHORDÓK eladók. Tel:
30/620-1230
ca, féktárcsák, fékbetét, középső-hátsó
30/569-8137
kipufogódob, vezérműszíj, feszítőgör+ ANGOL! Gyerekeknek játékosan;
+
Almásy
Katalin
vásárol
magas
áron
gő, vízpumpa, 4 db gyertya, hoszborkamaszoknak - nyelvvizsgára készübútorokat,
festményeket,
órákat,
dásszíj, olajszűrő, levegőszűrő, új gulőknek szigorúbban; felnőtteknek
dísztárgyakat,
porcelánokat,
szobmik és motorolaj csere. Így olyan mint
társalgás, Business English. Kérésrokat,
könyveket,
csillárt,
hangszert,
az új autó, szép kívül-belül. Igazi tágas,
re Gödöllőn házhoz megyek. Délelőtti időpontokra kedvezmény! 20/441- kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsu- kényelmes családi autó, nagy csomagkat, borostyánt, hagyatékot díjtalan tartóval. Csere nem érdekel, autókeres3136
kiszállással. 30/308-9148
kedő ne hívjon. Az autó 1 tulajdonban
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást
van, és rendszeresen szervízelt. I.á.:
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, + Kiváló minőségű akác tüzifa kap- 780e Ft Érdeklődni: 30-302-4570
vizsgaelőkészítés és korrepetálás ható elérhető áron! Kuglizva: 2.200.területén jártas FIATAL, tapasztalt Ft/q. Hasogatva: 2.500.-Ft/q. Hívjon bizalommal, akár hétvégén is!
nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
EGYÉB
20/491-9276
+ Eladó 2db hűtő (120-160 literes),
1db polcos-üveges szekrény (150170-es), 2db ágyneműtartós heverő, szőlőprés, daráló, 3db 50 literes
tölgyfa hordó, 1db parkettás bejárati
ajtólap. Alma: Idared, Mutsu, Jonagold, Delicsesz. Érd: 28/414-093,
30/613-1280

+ 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

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz,
Méz-2014. 720ml-es csavaros tetejű
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
+ AKKUMULÁTOR minden típusú
28/417-913
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy.
út 50. (Temetővel szemben) 0630/536-4300, 28/611-728

+ Táp-Termény Bolt ajánlata: Kukorica: 58Ft/kg, Tyúkdara, Sertésdara:
90Ft/kg. Macskaalom bevezető áron:
355Ft/5kg. BÁBOLNAI Termékek
rendelhetők akciós áron. Gázcsere:
4600.-Ft/db. Gödöllő, Blaháné út 27.
Ny:H-P-ig 7:30-17-ig, szo: 7:30-12-ig.
30/7765-212
+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
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Beküldési határidő:
2014. november 18.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Szántai Béla, Semmelweis u.
1/b., Csabai Ágnes, Alkotmány
u. 18/a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Harsányi Ildikó, Szabadka u. 6/a.,
Tamási Lászlóné, Szent János u.
16/b.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pap Balázs,
Hegy u. 8.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Vincze Istvánné, Kazinczy krt.
11., Tóth Sándorné, Asbóth u. 1.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Varró Ágnes,
Hársfa u. 14., Som János, Rózsa
u. 33.

Utazz velünk

Dubaiba
2014.10. 27-től napi járatot üzemeltet az Emirates légitársaság Budapest és Dubai között, ezt és a
márciusban bevezetett vízummentességet kihasználva 2010. után újra felkerestük a Perzsa-öböl
partján fekvő emirátust.
Régen láttam ekkora felhajtást a Liszt Ferenc repülőtér check-in pultjainál, a világ egyik vezető légitársaságának megjelenése felpezsdítette a fapadosokhoz szoktatott utasokat és reptéri személyzetet
is. Gyors és udvarias utasfelvétel, 30 kg-os ingyen
feladható poggyász turista osztályon is, csápon
álló szélestörzsű Airbus A330, menüválasztásos
étkezés a fedélzeten - jelzi, hogy van élet a fapadosokon túl is…
A 4000 km-es út 5 órát vesz igénybe, gyorsan végzünk az útlevél ellenőrzéssel, váltunk némi dirhamot, majd taxival megyünk a Dubai Marina városrészben fekvő JA Ocean View szállodába.
Bár nem Dubai az Egyesült Arab Emirátusok
fővárosa, de a töménytelen pénzből talán itt költötték a legtöbbet a turizmus és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére. A Dubai Metro
továbbépítése mellett most a villamoshálózatot is
fejlesztik és már próbaüzemben tesztelik a szerelvényeket, ennek pl. 4 éve még nyoma sem volt.
Kilométer hosszan kész és tovább épül a Jumeirah
Walk tengerparti sétány, ahol szépen kialakított
strandok wc-vel, zuhanyzóval, játszótérrel, éttermekkel várják a fürdőzőket, este pedig átalakul
szórakozónegyeddé a környék, ahol számos üzlet
és vendéglátóipari létesítmény várja a turistákat.
A tengerparti szórakozás és bevásárló turizmus
mellett hihetetlen építészeti csodák ( a 828m magas Burj Khalifa, a Pálma-szigetek, a 7*-os Burj
Al Arab szálloda, az Emirates Mall-ban található
400m-es sípálya), különböző vízi- és témaparkok,
az arany-, fűszer- és textilpiac, a Dubai Mall-ban
található óriás akvárium kínálnak változatos programlehetőséget.
Csak hogy érzékeltessük a helyi viszonyokat: szállodánk autókölcsönzőjében Ferrarit, Rolls-Royce-t
és Lamborghinit lehetett bérelni, az esti sétánk során Bentley rendőrautót is láttunk és a Dubai Mallban továbbra is működik az aranyautomata…
Mi az első nap egy 6 órás magyar idegenvezetéses városnézéssel körbejártuk a legfontosabb látnivalókat a városban( érdekes, hogy már kb. 3000
magyar dolgozik Dubaiban!), másnap a sivatagi

oázist, Al-Ain városát és környékét (állatkert, tevepiac, Jebel Hafeet hegység, Al-Ain Nemzeti
Múzeum), harmadnap a pókliliom alaprajzú Burj
Khalifát(mindenképp foglaljunk előre belépőt!) és
a Dubai Mall-t, majd este a zenélő szökőkútrendszert néztük meg és végül egy teljes nap maradt
strandolásra is.
Összességében ami miatt érdemes felkeresni a téli
hónapokban Dubait: esőmentes, kellemesen meleg
időjárás, kiváló közbiztonság, változatos programok akár 1 hétre is, építészeti csodák, közvetlen
repülőjáratok (Emirates, Wizzair) miatt elérhető
távolságra van.
Látogassák meg Önök is ezt a fényűző sivatagi
metropoliszt!

Sissy Utazási Iroda ajánlásával

