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A Magyar Mentőmotor Alapítványt támogatta
a 2. Erzsébet-bál, amelyet november 15-én ren(6. oldal)
deztek meg a kastélyban.

Ugyan most kikapott, de van még esélye a továbbjutásra a női röplabda Challenge-kupában
(8. oldal)
a TEVA-Gödöllői RC-nek.

Már az adventi estjére készül a zeneiskola

Zita és Erzsébet

Emlékezés

Kosztümös koncert a kastélyban
Színek, dallamok, zenei és ruhaköltemények varázsolták el
vasárnap a 40 éves Gödöllői
Frédéric Chopin Zeneiskola jubileumi rendezvénysorozatát
záró kosztümös koncert közönségét a kastély dísztermében.

A főszereplő növendékek is átszellemülten készültek az előadásra, amit
fényképezési szünet osztott ketté. A
gyerekek és ifjak nemcsak a muzsika hangjaival, hanem látványban is
megidézték Vivaldi, Bach, Mozart,
Chopin és Csajkovszkij korát.
Mint azt Buka Enikő, a zeneiskola igazgatója elmondta, a jubileumi
rendezvények során igyekeztek átfogó képet adni az intézményben zajló
munkáról, s nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy visszatérő, színvonalas rendezvényeikkel méltó módon
emlékezzenek meg az évfordulóról.

Örömmel tapasztalták, hogy a szlovákiai Nagyrőcén, valamint testvérvárosainkban, Brandys nad Lábem–
Stará Boleslavban és Csíkszeredában
működő, és az egykor tagintézmény-

nek számító péceli zeneiskola örömmel, színvonalas produkciókkal kapcsolódott be az ünnepi eseményekbe.
A napjainkra országos hírűvé vált,
széles nemzetközi kapcsolatokkal

Az Erzsébet királyné emlékét ápoló
Sisi Baráti Kör a közelgő névnap alkalmából vasárnap koszorúzásos megemlékezést tartott az Erzsébet-parkban, a szobornál. Az összegyűlteket,

rendelkező, és számtalan sikeres növendékkel büszkélkedő intézmény fennállását
köszöntő jubileumi rendezvénysorozatot áprilisban –
szintén a kastélyban – tanári
díszhangversennyel nyitották
meg, júniusban az intézmény
ifjúsági zenekarai léptek fel,
a mostani záróhangversenyen
pedig szóló- és kamaradarabokat hallhatott a közönség. A
választék bizonyította, milyen
sokféle hangszeren tanulhatnak a gödöllői fiatalok. Volt,
aki több hangszert szólaltatott meg. Bach, Charpentier,
Chopin, Corelli, Couperin,
Csajkovszkij, Eccles, Haydn, Hoffmeister, Mozart, Tartini és Vivaldi
művei csendültek fel az esten, amire
hamar elkapkodták a jegyeket.

köztük Pelyhe József alpolgármestert,
Szabó Margit író, újságíró, a baráti
kör elnöke köszöntötte:
„Több mint másfél évszázada,
1854-ben vette feleségül Ferenc József szerelmét, a nem egészen 17 éves
Wittelsbach hercegkisasszonyt. Az
ifjú bajor hölgy nem is sejtette, hogy a
Bécsben, az Ágoston-rendiek templomában kimondott igen egy egész nép
sorsát változtatja meg” – mondta.

(folytatás az 5. oldalon)

(folytatás a 4. oldalon)

2 Gödöllői Szolgálat

2014. november 18.

Közélet

A képviselő-testület napirendjén

Az első pályázat a Várkapitányi lak felújítását célozza
November 13-án tartotta második ülését az október 12-én megválasztott városi képviselő-testület dr. Gémesi György polgármester vezetésével. A döntéshozók az önkormányzati törvény
előírásai szerint módosították és pontosították Gödöllő Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát, elfogadták a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
önkormányzati rendeletet, pályázat beadásáról döntöttek a
gödöllői Várkapitányi lak részleges helyreállítása érdekében,
megválasztották az önkormányzati tanácsnokokat és a képviselő-testület állandó bizottságainak tagjait. Az ülés végén esküt
tettek a bizottságok nem képviselő tagjai.

SZMSZ-módosítás
Az önkormányzati törvény rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület
az alakuló vagy az azt követő ülésen
e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét.
A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatakor a képviselő-testület figyelembe vette a törvény
új rendelkezéseit. A helyi önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei között új elem a kormányhivatal által szervezett képzésen való
részvétel. Új intézmény továbbá a
méltatlansági szabályok meghatározása. A törvény úgy rendelkezik,
hogy a méltatlansági eljárásra az öszszeférhetetlenségi eljárást kell alkalmazni. Ennek megfelelően a Jogi és
Ügyrendi Bizottság feladatát a rendeletben kiegészítették. A rendelet módosítása során meghatározták, hogy

a polgármester, az alpolgármesterek,
és a jegyző fogadóóráit külön függelékben állapítsák meg.

Tiszteletdíjak
A képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíját
90.000 Ft/hó, az önkormányzati bizottság elnökei és a tanácsnokok
tiszteletdíját 170.000 Ft/hó, az önkormányzati bizottság nem képviselő tagjainak tiszteletdíját 45.000 Ft/
hó összegben állapította meg.

Tanácsnokok
Az eddigi öt helyett három tanácsnokot választott a képviselő-testület.
Vállalkozásügyi tanácsnok Varga
Árpád, közbiztonságügyi tanácsnok
Kis Antal, környezetvédelemügyi
tanácsnok dr. Jeney László Botond képviselő lett. A tanácsnokok

felügyelik a képviselő-testület által
meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.

A képviselő-testület állandó
bizottságai
A képviselő-testület állandó bizottságait a következő összetételben választotta meg:

Pályázat a tető- és a
tartószerkezet felújítására
A képviselő-testület pályázatot
nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma „Műemlék
épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes
helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan
részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására”
megnevezésű felhívásra. A pályázat
célja a gödöllői Várkapitányi lak tetőszerkezetének megújítása és tartószerkezeti beavatkozások elvégzése.
Az első feladat 30, a második 16,4
millió forintot igényel.
A pályázatok sikertelensége, illetve részleges pályázati támogatás
megítélése esetén a képviselő-testület a legsürgősebb tartószerkezeti
beavatkozásokra a két pályázati önrész és a hozzájuk tartozó további
költségek együttes összegét, 26,5
millió forintot biztosítja. Ez esetben
az elvégzendő munkarészeket a pályázat eredményének függvényében,
az engedélyezési terveket készítő
építész és tartószerkezeti tervezővel
konzultálva határozzák meg.

Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Kovács Barnabás. Képviselő tagok: Kis Antal, Varga Árpád,
Tóth Tibor, dr. Jeney László Botond.
Nem képviselő tagok: Klement Péter, Darabont Tibor, Várnai Miklós, Szautner Csaba.
Gazdasági Bizottság:
Elnök: Halász Levente. Képviselő tagok: Kis Antal, Varga Árpád,
dr. Györfi Beáta, Kristóf Etelka,
Molnár Árpád.
Nem képviselő tagok: Bartha Tibor,
Szénási Szilvia, Bajnóczi István,
Kiss Balázs, Fogarasiné Deák Valéria.
Ifjúsági és Köznevelési Bizottság:
Elnök: dr. Pappné Pintér Csilla.
Képviselő tagok: Szűcs Józsefné,
Halász Levente, dr. Jeney László
Botond, Molnár Árpád.
Nem képviselő tagok: Bacsi-Nagy
Ágnes, Harmath Jánosné, Varga
András, Horváth Miklósné.

Kulturális, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottság:
Elnök: Szűcs Józsefné. Képviselő
tagok: dr. Pappné Pintér Csilla,
Tóth Tibor, dr. Györfi Beáta, Kristóf Etelka. Nem képviselő tagok:
dr. Fülöp István, Pál István, Körösfői László, Kocsi Tamás.
Városfejlesztési Bizottság:
Elnök: Tóth Tibor. Képviselő tagok:
Kis Antal, Szűcs Józsefné, dr. Jeney
László Botond, Kovács Barnabás,
Simon Gellért Péter. Nem képviselő
tagok: ifj. Varga Árpád, dr. Bucsy
László, Kaiser Ferenc, Kovásznai
Gergő, Szilágyi Viktória.
Szociális Bizottság:
Elnök: Kristóf Etelka. Képviselő
tagok: Varga Árpád, Kis Antal,
dr. Jeney László Botond, dr. Pappné Pintér Csilla, Molnár Árpád.
Nem képviselő tagok: Gecse József,
Dolányi Sándor, Balogh Gyula,
Nagy Péter, Varga Imre.
Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Simon Gellért Péter. Képviselő tagok: Halász Levente,
dr. Pappné Pintér Csilla, Kis Antal, Kovács Barnabás. Nem képviselő tagok: dr. Boros Botond, Győri
Ferenc, Gyengéné Gáspár Csilla,
Sebő Györgyné.
A november 13-i ülés valamennyi
határozata egyhangúlag, 15 igen szavazattal született meg.
lt

Kis csúszással kezdik a gallyazásokat

Közterületi munkák, a hideg beállta előtt

Előtérben a biztonságos szolgáltatás

Minden készen áll a télre

A korábban meghirdetettől eltérően csak a jövő hét második felében
kezdik meg az elektromos szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében
végzendő gallyazásokat. A munkálatok december 20-ig tartanak.

Javítják az útburkolatot a Thököly Imre utcában. Itt közel 100
négyzetméteres területen végeznek szerkezet és aszfaltjavítást. Ennek során az utca teljes hosszában húzódó hosszanti
repedést speciális eljárással felmarják, tisztítják, majd ismét
feltöltik.

Mint azt lapunk múlt heti számában
jeleztük, idén is sor kerül az elektromos vezetékek környezetében történő gallyazásra, csak a korábbiakkal
ellentétben az önkormányzattal és a
VÜSZI-vel történő előzetes egyeztetés mellett végzik el a munkát.
A gallyazásra azért van szükség, mert
az elektromos szolgáltatás minőségét
hátrányosan befolyásolja a föld feletti hálózatok közelében lévő növény-

zet, mely egyrészt veszélyezteti az
üzembiztos működést, másrészt jelentősen csökkentheti a közvilágítás
hatékonyságát, így a növényzet alakításánál ezt kell figyelembe venni.
Az elmúlt években szintre rendre
érkeztek az észrevételek az önkormányzathoz az ELMÜ gallyazásait
követően, amire sok esetben teljesen
váratlanul került sor, ráadásul folya-

matosak voltak a negatív lakossági
reakciók. Az önkormányzat bízik
abban, hogy az új rend betartásával elkerülhetőek lesznek a korábbi
konfliktusok.
Az ütemterv szerint első körben 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, ezt követően pedig a folyamatosan haladnak
városrészről városrészre. A munka
tervezett menetéről lapunk folyamatosan tájékoztatja az olvasókat.
jk

Az alkalmazott módszert a hosszanti repedések javítására dolgozták ki a
szakemberek, ezt alkalmazzák többek között az autópályákon keletkezett
ilyen jellegű burkolati sérülések esetén is. Megkezdődött a parkoló kialakítása a görög katolikus templom előtti területen. Itt hamarosan több, mint 10
gépjármű parkolhat az eddiginél kulturáltabb körülmények között. Ez egyaránt segítséget jelent a templomba érkezőknek és a lakótelepen élőknek.
Mindezek mellett befejeződött a VÜSZI-nél a téli felkészülés, a november
14-én megtartott gépszemlét követően már minden készen áll, hogy bármikor
bevethetőek legyenek az időjárás indokolttá teszi. A csúszásmentesítésben
és a hó eltakarításában a gépjárművek mellett több mint negyven fő kézi
hómunkás is részt vesz majd. A téli időszakban a közmunkásokat is ide csobj
portosítják át.

FIGYELEM! Járdalezárás

Felújítás kezdődik!
Nagyszabású munka kezdődik a héten az ipartelep bejárata és az Erzsébet
parki HÉV-megálló között. Az itt lévő mintegy háromszáz méter hosszú járdaszakaszt felújítják, amihez lezárják a területet.
A munkálatok. november 19-én kezdődnek, és a tervek szerint december 9.én fejeződnek be. Ez idő alatt a lezárt területre tilos a belépés! A gyalogosok
a 3-as főút túloldalán, a képen zölddel jelezett útvonalon közlekedhetnek, és
az itt jelölt módon juthatnak el az ipartelepre. Az Erzsébet parki HÉV-megálló a munkálatok alatt is megközelíthető, ezt a felújítás nem érinti, az innen
elvezető járdaszakaszokat azonban igen, ezeket szintén lezárják.
A felújítást az önkormányzat az Invitellel közös beruházásban végzi.
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Felvételire készülők kötelező olvasmánya

Diploma és otthon Gödöllőn

Itt az egyetemi rangsor

Tradíció és innováció

A középiskolai rangsort követően a HVG elkészítette az
egyetemek és főiskolák rangsorát is.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara 16 eseményt rendez
ebben a hónapban a Magyar
Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan. A központi tudományos konferenciára Tradíció és innováció címmel került
sor pénteken. A program keresztmetszetet adott a kar innovációs tevékenységéről.

Az intézmények rangsorában Semmelweis Egyetemet és az Eötvös
Loránd Tudományegyetemet a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem követi. A következő öt helyen a Debreceni Egyetem,
a Pannon Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem
és a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) áll.
A hetilap tíz képzésterület és több
mint negyven szak rangsorát készítette el. Az összesített rangsor öszszeállításakor figyelembe vették a
nappali alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a
felvettek pontátlagát, a B2-es vagy
C1-es nyelvvizsgával felvett hallgatók, a középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elért
elsőévesek számát, a tudományos
fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az egy tudományos
fokozattal rendelkező oktatóra jutó
nappali tagozatos hallgatók számát,
valamint az MTA-címekkel rendelkező oktatók arányát.

A rangsorok az intézmények saját információszolgáltatására épülő
minisztériumi statisztikai adatokra
és az Educatio Társadalmi Nonprofit
Kft. jelentkezési és felvételi adataira
épül.
Az összeállításban a Szent István
Egyetem az intézményi az összesített képzési rangsorban a 19. helyen
áll, az elsőhelyes jelentkezők között
a 12., a nyelvvizsgával felvettek között pedig a 17. Az oktatók kiválóságát tekintve a SZIE a 23. a sorban,
egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra 19 hallgató jut.
A karok rangsorában az összetett
képzések között a Szent István Egyetem karai közül az állatorvos-tudo-

mányi teljesít a legjobban, ami a 14.,
a mezőgazdasági és környezettudományi kar a 36. Az agrárképzésben
egyébként egyetemünknek ez utóbbi
karán található a legtöbb tudományos fokozatú oktató, s nekik van a
legtöbb hallgatójuk is.
A gazdasági és társadalomtudományi kar a 74., a gépészmérnöki kar a
98., az alkalmazott bölcsészeti és pedagógiai kar a 136., a gazdasági, agrár- és egészségtudományi kar a 137.,
míg az Ybl Miklós Építéstudományi
Kar a 147. helyen szerepel a listán.
A SZIE-n végzett pályakezdő diplomások havi nettó átlagjövedelme
162.080 Ft.
(bdz)

Lecserélik a Kastélyparkba telepített fasort

64 éves korában elhunyt Velekei József Lajos

Királyi hársak váltják a gesztenyéket

A Világfa alkotója

Két évig küzdöttek a Kastélyparkban 2009 őszén beültetésre került 98 darab piros virágú gesztenye megmentéséért
a szakemberek, de fájdalmas
döntést kellett meghozniuk: a
fákat a többi növény biztonsága érdekében el kell távolítani.
A konyhaszárny falához, az eredeti
Erzsébet-gesztenyefasor helyére telepített fákon 2012-ben tapasztalták,
hogy nem megfelelően fejlődnek,
némelyik idő előtt kezdte hullatni a
lombját. Már ebben az évben megkezdődött a fák vizsgálata a Pest
Megyei Kormányhivatal Növény és
Talajvédelmi Igazgatóság munkatársaival és további szakemberek bevonásával.
2013-ban már a laboratóriumi
vizsgálatot is kimutatták, hogy a fák
nagy részének – csak a vadgesztenyefákat fertőző – baktériumos betegsége van (Pseudomonas syringae pv.
aesculi). Az illetékes hatóságokkal
több alkalommal egyeztetve az is kiderült, hogy ez a baktérium ún. alert
betegség, melyet az Európai Unióban
felmerülésükkor az egyes országok
hatóságainak jelenteni kell, Magyarországról azonban ezt a betegséget
még nem jelentették, honi előfordulásáról a hatóság eddig nem tudott.
Valamennyi, az egyeztetésbe bevont szakember egyetértett abban,
hogy a baktérium veszélyes, további
fertőzést is okozhat – kizárólag gesztenyefákra – így a hatóságok szakemberei kijelölték azt a 22 db fát,
melynek állapota a legkritikusabb

és menthetetlen volt, ezek kivágása
2013 novemberében megtörtént.
A továbbfertőzés megakadályozásának érdekében az érintettekkel
egyeztetett réztartalmú kezelést hajtott végre a Pest Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága.
2014 tavaszán a megmaradt 76
fa mindegyike kihajtott, ezért az
a döntés született, hogy történeti,
természetvédelmi szempontokat is
szem előtt tartva a fasor megmaradt
fáit kezelik, és a vegetációs időszak
folyamán fokozottan figyelik a fák
állapotának változásait, úgy, hogy a
továbbterjedést is megakadályozzák.
A nyár végi újabb növényvédelmi
szemle azonban nem igazolta a kezdeti reményeket. Ezért a kastélypark
egészségének megőrzése érdekében,
valamint a város zöldfelületi egészségének fenntartása érdekében a jelenlegi 76 piros virágú gesztenyefát
lecserélik. A teljes fasort helyreállít-

Káposzta József dékán elmondta,
hogy Magyarországon a második legtöbb mesterszakos hallgató a GTK-n
tanul. (Az összesen 4300 diák mintegy fele a budapesti képzési helyre
jár - a szerk.) Annak ellenére, hogy

egyre kisebb létszámú korosztályok
jutnak el a felsőoktatás kapujába, a
karra 2013-ban 15, idén 13%-kal
több hallgatót vettek fel, mint a megelőző évben. A képzés nemzetköziesedését mutatja, hogy ismét zajlik
a csíkszeredai oktatás és tavaly már
több mint kétszázan tanultak angolul
a különböző szakokon.
A konferenciát köszöntötte Pecze
Dániel, Gödöllő alpolgármestere is,
aki mindkét diplomáját a SZIE-n
szerezte. Méltatta az egyetem és a
város együttműködésének fontosságát. Nagyra értékelte, hogy Gödöllőn
a tanulás minden szintje elérhető, és
akik itt kapnak oklevelet, azok közül
(uk)
sokan itt is telepednek le.

va 98 db Tilia x Europea ‚Pallida’,
király vagy császár hárs ültetésére
kerül sor ez év novemberének harmadik hetében.
A fasor egyedeinek beszerzése, az
Alsótekeresi Faiskolából, hazai körülmények közt előállított és nevelt
vírus- és baktériummentes szaporítóanyagból történik. A munkálatok során a fertőzött egyedeket a hatósági
javaslatnak megfelelően kezelik. Az
ültető gödrökbe a termőföld cseréjével kerülnek be a fák, amik erőteljesen visszametszésre kerülnek, s
tavasszal a szükséges és megfelelő
növényvédelmi kezeléseket is megkapják.
A jelenleg rendelkezésünkre álló
információk szerint, sem a kastélypark, sem Gödöllő város környező
területein nem jelent meg a betegség,
a fertőzés továbbterjedését nem mutatták ki.
(ny.f.)

Az artendre.hu honlapon Urbán Ágnes így jellemezte művészetét: „Munkásságának két alappillére a rajzművészet és a szobrászat. A hagyományos eszközökkel létrehozott művek olyan formanyelven szólalnak meg,
melynek alapján a szürrealizmus tanulságait szintetizáló egyéni mitológia
körébe sorolhatók. Az elvonatkoztatott formákban felfedezzük az ember,
a fa, a kereszt, a kapu, a madár, a mag motívumait, melyek szárnyaló,
lebegő, szalagszerű formákkal vagy zuhanó, nyársaló ékekkel társulnak.
Puha és kemény, lágy és éles, telt és üres alakzatok csapnak össze, vagy
olvadnak egységbe a kompozíciókban. Egy világ születésének, harcainak,
kibontakozásának tanúi lehetünk, ahol a szárnyalás vágya, a megtöretés
és újrakezdés éppen olyan, mint saját világunkban, csak egy új, organikus
formanyelven elmondva, melyen maga a keletkezés és a pusztulás, az állandó alakulás és széthullás, a teremtés és a metamorfózis nyer ábrázolást.
Mindez a tudás, egyszersmind a bizonyosság keresésének expresszív szenvedélyével szólal meg.”
A gödöllői Világfát a
magyar szabadságért életüket áldozó hősök emlékére, a szabadság szimbólumaként állították fel
1992-ben, az Alsóparkban. A karjait széttáró
emberalakra emlékeztető,
9,3 méteres szobor országos ismertségét a Magyar
Szabadság Napja rendezvénynek köszönheti,
amelyet a Világfa előtt
tartanak minden év júniusában. Az időjárás viszontagságainak kitett szobrot
egy nyári vihar 2008 augusztusában helyreállíthatatlanná tette. A megújult,
egy felszálló madárra emlékeztető, 7 méter magas
és 7 méter széles Világfát
szintén Velekei József Lajos készítette, s 2010-ben
avatták fel.
(k.b.)
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Sisi Baráti Kör

Emlékezés Erzsébet és Zita királynéra
(Folytatás az 1. oldalról)

Pedig így történt, a gyűlölt Ferenc
József császár nem is gondolhatta,
hogy imádott neje milyen változásokra készteti majd a magyarok javára, amiről a gödöllőiek különösen jól
tájékozottak, hiszen a Grassalkovich
kastély magyarországi tartózkodásainak legkedveltebb helyszíne volt. Ha
a királyné az Erzsébet napot itt töltötte, „neve napján a város kivilágítatott

és fáklyásmenet tartatott.” Ezt a hagyományt elevenítette fel a Sisi Ba-
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Civil

ráti Kör. Már két évtizede sétálunk
a november 19-éhez legközelebb
eső vasárnap, hogy emlékezzünk és
virágokkal tisztelegjünk névadónk
szobránál. Eleinte csak mi voltunk
szűkebb körben, azután örömünkre,
mind többen csatlakoztak hozzánk.
A koszorúzás után Suba László
mondott Erzsébet királynét méltató
verseket és prózát.
Az Erzsébet nap a kastély Barokk
Színházában folytatódott. A negyed-

századdal ezelőtt elhunyt
utolsó magyar királynéra, Zitára (1892-1989)
emlékeztek. Zita, társ az
életben, társ a boldogságban címmel gazdagon illusztrált előadást
tartott Kovács Gergely, a boldoggá
és szentté avatási eljárások kineve-

BABAMAMA.INFO NYÍLT NAP
2014. november 22-én, szombaton 9-13 óráig
a Civil Közösségi Házban (Gödöllő, Szabadság u. 23.,
a volt Forrás Családsegítő épületében)
A programból:
– Érkezés, ismerkedés, vendégvárás, babavárás, babakocsi leparkolás
– Maminbaba Hordozós Latin Fitness a nagyteremben
– Bemutatkozik a Palánta Családi Napközi
– Tudatos életmód a kisgyermekes családokban, a Bio Kunyhó ajánlásával
– Kismama szépségápolás, arckezelések
– Családállítás dr. Kiss Katalinnal
–11-13 óra: házi bababörze, ruhák, játékok, mesekönyvek csereberéje
Valamint baba-mama teázó, szoptató- és pelenkázó hely, játéksarok!
Támogatók: Gödöllő város önkormányzata, Bio Kunyhó
webáruház, Flavona Életmód Központ, Palánta Családi Napközi.
További információ: 70-634-5680 godollo.babamama.info
Mindenkit várunk szeretettel!

zett tisztviselője, akinek a témához
is kapcsolódó: Vég nélkül – Szentavatás régen és ma címmel megjelent
című könyvét is meg lehetett vásárolni.
Az érdekfeszítő előadásból megtudtuk, hogy IV. Károlyt (1887-1922)
2004-ben boldoggá avatták, s Franciaországban zajlik feleségének boldoggá avatási eljárása is, ami még
csak az egyházmegyei szakaszban
jár. Zita már gyermekként megis-

merte Károlyt, s úgy írt az akkor
szerzett benyomásáról, hogy törődik
másokkal. 17 éves korában látta újra,
s két évvel később házasságot kötöttek. Károlyt Zita szépsége mellett a
vallásossága fogta meg. Nyolc gyermekük született. Életszentségének
kibontakoztatásában özvegyi éveit
lt
tekintik a legfontosabbnak.

Népszerű dallamok
a magyar nóta és az operett világából
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.

Márton-napi hagyományok
November 11-én ismét megemlékeztek a Savariából, azaz Szombathelyről származó Szent Mártonról a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai.
Az intézményben négy évvel ezelőtt
kezdték el ápolni a XIX. század elejéről származó Márton-napi lámpás felvonulás hagyományát. Ez alkalommal
a pogány származású későbbi püspök

megszemélyesítője lóháton ment a
gyerekek előtt, akik az iskolától a főtérre vonultak a maguk által készített
lámpásokkal. A hagyomány szerint a
lámpások fénye a jó cselekedetet jelképezi, a felvonulás
pedig azt a célt szolgálja,
hogy azt mindenkihez eljuttassák.
A legenda szerint a római
császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi
Amiens városában egy hideg
téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy koldusnak. Aznap
éjszaka álmában megjelent Jézus a
koldus alakjában, s innentől kezdve
fordulat állt be életében: Isten szolgálatába állt. Jóságáról már élete során is legendák keringtek, s az alázatos misszionáriust püspökké akarták
szentelni. Amikor ennek hírét vette, az
érte jövő küldöttek elől a szolgalelkű
Márton a ludak óljában bújt el. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak,
így elárulták Márton rejtekhelyét, aki
végül 371-ben püspökké szentelték és
haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a
rászorulókat.
A Gödöllői Waldorf óvoda és iskola
életében is komoly hagyományokkal

bír Szent Márton ünnepe, fennállásuk
óta minden évben megünneplik. A
gyerekek idén is napokig készítették
lámpásaikat, melyekkel aztán a várva-várt Márton-napon végigvonultak
a mécsesekkel kirakott úton (az óvodások az óvoda udvarán, az iskolások
pedig az iskolaépület mögötti hatalmas területen). Itt néhány stációnál a
szülők rövid jeleneteket, élőképeket
jelenítettek meg Márton életének fontos eseményeiből. Az út végén egy
nagy tűz köré gyűlve, a szülők forró teát és pogácsát osztogattak, amit
hagyományokhoz híven mindenki
megfelezett valakivel, ahogyan Szent
Márton a köpenyét.
A lámpások apró, imbolygó fényeinek
sokasága a sötét novemberi estében
egyfajta szimbóluma annak a belső
fénynek, ami az advent majd karácsony elérkezésével egyre erősödik
bennünk. Ezt a bensőséges időszakot
készíti elő egy másik – ugyancsak

nagy hagyománnyal bíró, de egészen
más jellegű – esemény a Gödöllői
Waldorf iskolában: az Adventi Bazár,
melyet idén november 22-én, szombaton 14-19 óráig rendeznek meg. Igazi
családi program, felnőtteknek, gyerekeknek kínál egyaránt tartalmas kikapcsolódást. Az iskola apraja-nagyja
most is gyermekek és kézművesek
portékáiból rendezett kirakodóvásárral, sokféle kézműves foglalkozásokkal, gyermekprogramokkal – bábszínház, Kristályerdő, cirkuszi bemutató,
csokizda –, Teaházzal és az elmaradhatatlan reformbüfével várja az érdeklődőket, barátokat és ismerősöket!
További információ:
www.waldorf-godollo.hu

Jókai emlékkonferencia
Közérthetően, újat – lehetne a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság Pest megyei
régiójának mottója. A szervezet Heltai
Bálint pedagógus kezdeményezésére
ezúttal Jókai emlékének szentelt konferenciát. Az irodalom- és történettudomány jeles előadó személyiségei november 14-én a Chopin Zeneiskolában
osztották meg legfrissebb ismereteiket a XIX. század nagy írójáról, aki pótolhatatlan szolgálatot végzett a magyar reformkor és az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc küzdelmeinek és értékeinek átadásában a későbbi korok nemzedékei számára.
tl

2014. november 18.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Kitárt vénák
Jo Nesbo, a norvég krimikirály
ismét lecsapott. Kőkeményen,
ahogy szokott. Immáron tizenynyolcadik alkalommal szabadítja rá vérglóriás, hullákkal
telepakolt művét lelkes olvasótáborára. Ami mondhatni igen
nagy; könyveit eddig 40 nyelvre
fordították le és 23 millió darabot adtak el belőlük világszerte.
Most pedig itt a friss adag, amit
magába szippanthat vagy lőhet
a skandináv krimik rajongója.
Drogba fullad Norvégia.
Jo Nesbo elsősorban az iszákos nyomozóról szóló Harry Hole-féle bűnügyi regényekkel vált népszerűvé és
ismertté; ez a kötet azonban független
a piás Harrytől. Hőse a fiatal, rejtélyes
heroinista fiú, Sonny Lofthus, aki olyan
gyilkosságokért tölti börtönbüntetését,
melyeket el sem követett. Amíg azonban bent is megkapja az adagját, nem
nagyon izgatja magát ilyesmin. Első a
narkó, a többi mind másodlagos. Mivel

ügye a korrupt hatalmi rendszer minden szereplőjét érinti, a rendőrségnek
és az alvilágnak egyaránt az a célja,
hogy folyamatosan bódult állapotban
és rácsok mögött tartsák. És Sonnynak
ez meg is felel, esze ágában nincs változtatni a helyzetén.
Egy nap azonban a fülébe jut, hogy
apja, a korrupcióval vádolt, majd rejtélyes körülmények között elhunyt rendőrtiszt nagy eséllyel nem önkezével
vetett véget életének. Ezért megszökik

Gödöllő Táncszínház

Történelem és hazaszeretet
Egy héten belül a második egész estét betöltő produkcióját mutatta be a
Gödöllő Táncszínház. November 16án este Gárdonyi Géza Egri csillagok
című regényének tánc átiratát eleve-
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mét, az egri vár védőinek hősiességét,
aminek drámaiságát különösen kiemelte, a várvédők prózában is elhangzott
esküje.
Kézér
Gabriella,
Lénárt Gábor és
Vajda Gyöngyvér
koreográfiájának,
valamint
Gémesi
Gergely zenéjének
harmonikus összefonódásában a modern,

a börtönből, és miután a sitten sokan a
bizalmukba avatták, így már elég sokat
tud az alvilág szennyes dolgairól és a
hatósági emberek korrupciós ügyeiről is. Célja a kinti világban nem más,
mint hogy bosszúálló angyalként eltapossa azokat, akiknek közük lehetett
apja halálához. A vétkesek pedig hullani kezdenek, mint a legyek; a fiúnak
van fantáziája (bár az alvilági Nestor
sem megy a szomszédba, ha egy kis
kreativitásra van szüksége…). A dolog
azonban korántsem ennyire egyszerű:
hajtóvadászat indul ellene és a nagy
kérdés az, hogy ki bukkan először a
nyomára: a zsaruk vagy az alvilág?
Kis túlzással, a Jo Nesbo által bemutatott Oslo akár a harmadik világban is
létezhetne, legalábbis ennyi kontrollálatlan erőszakot, ennyire gátlástalan
bűnözői bandákat és igen széles körű
korrupciót hajlamosak vagyunk tőlünk
megnyugtatóan távoli vidékekre vizionálni. Pedig nem kellene.
Az eredetileg közgazdász végzettségű
Nesbo az irodalom mellett a Di Derre
nevű rockegyüttes tagjaként zenéléssel
is foglalkozik, labdarúgóként pedig a
norvég első osztályig vitte.
hc
(Jo Nesbo: A fiú)
a klasszikus és a népi elemek egysége
tette igazán izgalmassá az előadást.
A mindvégig kiválóan nyomon követhető történetnek, a látványos koreográfiáknak és kosztümöknek, a kor
hangulatát megidéző zenei elemeknek
köszönhetően nem csak a felnőtteket,

hanem a fiatalabb korosztályt is megszólító előadás született. Az Egri csillagok a Gödöllő Táncszínház második
olyan adaptációja, ami magyar irodalmi remekművet jelenít meg.
Bár már csak néhány hét van hátra az
esztendőből, a művészeti csoport még
egy bemutatóval megajándékozza a
közönséget. December 21-én egy igazi
karácsonyi előadással, a Diótörővel várják a közönséget a Művészetek Házába.
kj
Fotók: Biszkup Miklós

nítették meg, Gémesi Gergely erre az
alkalomra komponált zenéjére.
A teltház előtt lezajlott ősbemutatón a
regény legfontosabb momentumaira
építve kísérhette végig a közönség Bormenissza Gergő (Papp Tamás), Cecey
Éva (Philipp Noémi), Jumurdzsák
(Szabó Áron) és Dobó István (Lénárt
Gábor) történetét, s ezen keresztül a
magyarok törökkel szembeni küzdel-

Már az adventi koncertre készül a zeneiskola

Kosztümös koncert a kastélyban

Gödöllőn is Párizsban éreztük magunkat

Kávéházi esték
Párizs és a Párizsban élt magyar művészek, írók, költők,
festők volt a témája a Kávéházi
esték pénteki, Az én Párizsom
című programjának a Királyi Váróban. Péterfi Csaba vendégei
G. Merva Mária, a városi múzeum ny. igazgatója, irodalomtörténész, Vincze Lilla énekes és
a Cantus Ludus énekegyüttes
voltak.
Párizs a barokk korban vált európai divattá. Bécs is a francia módit
vette át. Az anekdota szerint,
amikor 1751-ben Mária Terézia Gödöllőn járt, Grassalkovich Antallal franciául beszélgetve tette szóvá, hogy
a kastély falait nem díszítik
festmények.
Batsányi óta még inkább
Párizsra vetjük szemünket.
Így volt ez a reformkorban is, Vörösmarty és Petőfi is a francia irodalom
elkötelezettje volt. Ady Endre – Léda

(Folytatás az 1. oldalról)

Az évfordulót emlékezetessé tevő rendezvények mellett a zeneiskola működésének 40. évfordulója alkalmából külön tanári tablót is készítenek.
Bár a vasárnapi koncert volt hivatalosan az évforduló záró rendezvénye, az
intézmény vezetése úgy döntött, hogy ennek apropójából a hagyományos
adventi koncertet is ünnepélyesebbé teszik, és nem a zeneiskolában rendezik meg, hanem december 17-én az Erzsébet
királyné Szálloda báltermébe invitálják az érdeklődőket.

Ünnepi koncertre készülnek a szimfonikusok – Haydn bemutató a kastélyban
Ismét nagyszabású bemutatóra készül
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar. Advent második hétvégéjén Haydn: A
teremtés című oratóriumát szólaltatják
meg a kastély lovardájában.
A gödöllői előadáson a szimfonikus
zenekar partnere a Vass Lajos Kamarakórus és a Bartók Béla Kamarakórus
Szolnok lesz, valamint három szólista
Baráth Emőke (szoprán), Szigetvári

Dávid (tenor) és Jekl László (basszus)
teszi majd emlékezetessé.
Nagy öröm, hogy Baráth Emőkét ismét hallhatja a hazai közönség. A kiváló szopránénekes ugyanis a gödöllői
Frédéric Chopin Zeneiskolában kezdte tanulmányait. Országos versenyek
első helyezései és nemzetközi versenyek díjai után – a Nemzetközi Antonín Dvorák Énekversenyen 3. díjat,

az innsbrucki Pietro Antonio Cesti Barokk Opera versenyen I. helyezést és
közönségdíjat, 2011-ben pedig Junior
Prima-díjat nyert el.
A Gödöllői Szimfonikus zenekart Somos Csaba Liszt-díjas karnagy, karmester vezényli.
A koncertre november 22-ig még kedvezményesen vásárolhatnak jegyet az
jk
érdeklődők.

segítségével – Párizsban ébredt önmagára.
G. Merva Mária irodalomtörténeti
adalékokat „kevert” a kávéba, Vincze
Lilla megzenésített versekkel, sanzonokkal édesítette azt.
A „Nyolcak”, a Párizst ugyancsak megjárt legjelentősebb magyar
avantgárd művészcsoport egyik tagja,
Márffy Ödön írta, hogy a múlt századelő volt a művészetben a forradalmak kora. A gödöllői művésztelep

alapítóinak egyike, Nagy Sándor is öt
évig tanult Párizsban.
A két világháború között Szerb
Antal, Illyés Gyula és Márai Sándor
is élvezte a művészetek fővárosának
miliőjét. A második világháború után
vasfüggönyös évtizedek következtek, napjainkban azonban – mint az
est résztvevői között is kiderült – már
majdnem mindenki eljutott a francia
fővárosba, aki el akart.
Az est arra is alkalmat adott, hogy
Vincze Lilla felidézze pályafutása

kezdetét, amikor is a Solaris együttes
kíséretével lépett a színpadra. 1986
nyarán a Napoleon Boulevard elindult az I. Interpop fesztiválon, ahol a „Kérlek,
ne félj” című dallal első
díjat nyert. A Napoleon
Boulevard I. napok alatt
aranylemez lett, 150 ezer
példány fogyott el belőle.
A művész napjainkban
templomi kamarakoncertjeivel is vonzza közönségét. Gödöllőn december 12-én a királyi kastély dísztermében lép majd
fel, Angyalok a Titkok kertjében című
karácsonyi crossover koncertjével.
Budapesten, a Benczúr Házban rendszeresen vezet zenés kávéházi beszélgetéseket. November 27-én a 100 éve
született Tolnay Klárira fognak ott emlékezni.
A Kávéházi esték következő programjára jövő februárban kerül sor a
lt
Királyi Váróban.
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Jótékony célokat szolgálva: A Magyar Mentőmotor Alapítvány javára ajánlották fel a bevételt

Habsburg György és Laxenburg városa volt a 2. Erzsébet-bál díszvendége
November 15-én, szombaton
rendezték meg a Gödöllői Királyi Kastélyban a 2. Erzsébet-bált.
A jótékonysági céllal is létre
hozott esemény díszvendége
Habsburg György, valamint Gödöllő testvérvárosa, az ausztriai
Laxenburg volt.
A 2. Erzsébet-bál bevételét – ahogyan
az első ilyen eseménynél is – jótékony
célra fordítják: 2012-ben a Peter Cerny
Alapítványnak, ebben az esztendőben
pedig a Magyar Mentőmotor Alapítványnak ajánlották fel.

Gémesi György polgármester és
Gönczi Tibor, a kastély igazgatójának
köszöntője után Habsburg György
szólt az egybegyűltekhez, és nyitotta
meg hivatalosan a bált. Az estély háziasszonyi szerepét Bakos Piroska
töltötte be, aki 2011-ben a Gödöllőn
rendezett európai uniós elnökségi események szóvivője volt.
A 2. Erzsébet-bál alkalmával is átadták az Erzsébet Ezüst Emlékérmeket.
Ezt olyan hölgyek érdemelhetik ki, akik
munkájukkal sokat tettek Gödöllő hazai
és nemzetközi ismertségének előmozdításáért, illetve jó hírének kialakításáért.
Az idén Keményné Koncz Ildikó,
a Raiffeisen Bank
ügyvezető igazgatója, a Nemzeti Együvé
Tartozás Alapítvány
tagja, a Pannónia Női
Borrend nagymestere érdemelte ki a
kitüntetést, valamint
Susanne Feichtinger, aki laxenburgi
részről fáradhatatlan
munkájával hozzájárult ahhoz, hogy La-

Fotók: Reményi Krisztián, Tatár Attila, Váraljai Gábor, Váraljai János

xenburg és Gödöllő
között létrejöhessen
és azóta is virágozzon a testvérvárosi
kapcsolat.
Az est műsorában
fellépett
Horgas Eszter fuvolaművész, operarészleteket adott elő
Herczenik Anna,
Cser Ádám és Cser Krisztián, a Magyar Állami Operaház művésze. A báli
zenét a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
kamaraegyüttese, a tánczenét a Royal
Party Band szolgáltatta.
A bál programját Czédly Mónika,
a D’Elia Szalon tulajdonosának, és a
Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola tanulóinak divatkortörténeti
bemutatója színesítette.
A nyitótáncok, a palotás és a bécsi
keringő bemutatása és koreográfiája a
Gödöllő Táncszínház tagjai, valamint
Vajda Gyöngyvér és Kézér Gabriella
munkáját dicsérte.
A bált megtisztelte jelenlétével Ilan
Mor izraeli nagykövet, Robert Dienst, Laxenburg polgármestere, Ungár Anikó illuzionista, valamint olyan

közismert személyiségek, mint
Kandász Andrea, Sarka Kata
és férje, a gödöllői Hajdú Péter,
illetve Kulcsár Edina szépségkirálynő, a Miss World Hungary
győztese.
A jótékonysági
bál fő támogatói a
Herendi Porcelán
Manufaktúra Zrt.
– aminek kapcsolata még Ferenc
József és Erzsébet
királyné idejére
nyúlik vissza –,
a Zwack Unicum
Nyrt. és a Royal
Diamonds Ékszerház Kft. voltak.
(TA)
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Dézsás növények teleltetése

Kutyaház téliesítése – a kutyahidegre fel kell készülni
A rövidebb szőrű, szabadban
tartott kutyák számára a hideg
tél beköszönte előtt ki kell alakítani egy szélvédett, száraz
kuckót.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület
rengeteg hipotermiás (kihűléses), fagyásos kutyát szed össze az utcáról
télen, egy részük az állapotot nem
éri túl. Gyakran a hanyag tartás állatkínzásos bűncselekménnyé fajulhat,
amiért az elkövető akár letöltendő
börtönt is kaphat. Jobb felkészülni a
hidegben való állattartásra, így megelőzhetjük a bajt.
Nagyon fontos, hogy kutyánk udvarban tartása esetén a kutya szőrét
divatból sose nyírassuk le. A kutya
szőre egyben a hidegtől védő takarója. A parazitamentesítő befújáson túl
a fürdetést is kerüljük, hiszen a kutya
szőrén kialakuló zsíros védőréteget
ezzel eltávolítanánk, ami a hideg elleni küzdelmet gátolja.
Milyen az ideális kutyaház?
A kutyaház méretét a kutyához igazítsuk. Se ne legyen túl kicsi, se ne
legyen túl nagy. A kutyaházra nem
szabad túl nagy bejáratot készíteni,
elegendő, ha az eb lehajtott fejjel
éppen befér rajta. A nem megfelelően megválasztott méretű kutyaház

és annak rossz méretű ajtaja rontja a
belső térbe a kutya teste által végbemenő felfűtést.

A kutyaházat szigetelhetjük belső
vagy külső szigetelő réteg beépítésével (falemezek közötti hungarocell réteggel). A kutyaház bejáratára
szőnyegből készíthetünk szélvédőt.
A házikó aljának kibélelését szalmával, rossz szőnyeggel, faforgáccsal
oldhatjuk meg. A küszöb beépítése
révén az alom nehezebben kerül a
házon kívülre. A kész házat tegyük
szél- és esővédett helyre, dúcoljuk
alá téglákkal, vagy helyezzük raklapra, hogy ne álljon vízben. A kutyaház
tisztításáról (bolha és parazitamentesítéséről) legalább kéthetente gondoskodjunk.

Ha egy háziállat a nagy hidegben
szabadon van, a hipotermia, a fagyás
első tüneteiként lelassul, erőtlenné

válik, de gyakran az érzéketlenségben bekövetkező fagyás, kivérző
sérülés jelenhet meg rajta, majd a
szerencsétlen viszonylag gyorsan elpusztulhat.
A kutyák legérzékenyebb területe a
fül és a tappancs, amely fagyás következtében akár el is üszkösödhet.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület javaslata az, hogy állattartóként gondoskodjon mindenki házi kedvence
felelős téli tartásáról. Ha bárki bajban lévő állatot lát, azt próbálja meg
ki-ki a lehetőségeihez mérten pártfogásba venni.
haziallat.hu

Rekord számú vörösnyakú lúd a hortobágyi pusztákon

Bizonyos dézsában nevelt növényfajok az őshazájukban is
hozzászoktak a 0 C-nál alacsonyabb hőmérsékletekhez, míg
más növényeket érzékenyen
érint a hideg. Ezeket lehetőleg
az első éjszakai fagyok beállta előtt a telelőhelyükre kell
szállítani. A növények épségben tartásához mindenképpen tartsuk szem előtt ezeket
a különbségeket, és e szerint
kezeljük őket.
Dézsás növények téli védelme
Egyes katalógusok az összes balkonnövény számára az októberi behordást javasolják, és azt ajánlják,
hogy májusig maradjanak is zárt,
fagyvédett helyen. A hat-hét hónapos
pincebeli időzés a legtöbb
növény számára viszont
több kárt hoz, mint hasznot. Erősen visszaveti a
növekedést, viszont rendkívül kedvez a kártevők
tömegeinek.
Szabjuk ezért a lehető legrövidebbre
a telelést, és – az egyes növények fagyérzékenységétől függően – minél
később vigyük be és minél hamarabb
hozzuk ki azokat a pincéből. Ezzel az
eljárással kellőképpen edzetté is tehetjük a növényeinket.
A fagyokra legérzékenyebbek a me-

Természetvédelmi őrök lettek
figyelmesek arra, hogy a több
százezres létszámban Magyarországon tartózkodó nagy
lilikek (Anser albifrons) között
egyre többet látnak ebből az
egykoron csak ritka vendégnek számító vadlúdfajból.
A megfigyelések alátámasztására szinkronszámlálást végeztek, és
meglepő eredményre jutottak.
A szinkron során 1806 egyedet
számláltak a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság területén, míg az
országos adatokat is összegyűjtve
kiderült, hogy jelenleg a Magyarországon tartózkodó vörösnyakú ludak
(Branta ruficollis) száma meghaladja

a kétezret, ami példa nélküli.
A vörösnyakú lúd a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) listáján
veszélyeztetett státusú, Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1.000.000 forint.
Ez a ritka lúdfajta a távoli orosz
tundrán költ. Románia és Bulgária

Még mindig keressük szeptemberben, a Fenyvesből eltűnt
ezüstszürke, most már 7 hónapos
kandúrunkat. Nagyon barátságos,
bátor, szereti az emberek közelségét, ezért reménykedem, hogy valaki befogadta. A megtalálójának továbbra is pénzjutalmat ajánlok fel!
Tel: 06-30/760-4050.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

mellett a Kaszpi-tenger számított
egykor egyik legjelentősebb telelőterületének, de az élőhelyek átalakulása miatt a vonulási útvonalak is
módosulni látszanak. Valószínűleg
ennek köszönhető, hogy hazánkban
is egyre gyakrabban és egyre több
168ora.hu
példány fordul elő.

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12, vasárnap: 16-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Milei László, Tel.: 30/551-1346.

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

leg égövről származó fajok: a banán,
a zsakaranda, a selyemtölgy, a papírarália és a papagájvirág. Ezeket
már az első éjszakai fagy közeledte
előtt – gyakran már szeptemberben –
védett helyre kell szállítani.
Az első fagyokat is megérzi az angyaltrombita, a bugenvilla, a citrusfélék, a kasszia, a kefevirág, a dicsővirág, a korallcserje és a délimirtusz.
Ezeknek a növényeknek már az első
fagy hatására lehull a lombjuk, de
komoly kárt a rövid, korai fagy még
nem tesz bennük. Mivel a levélzetre
a hűvös teleléshez amúgy sincs szükség, ezért ezt a levéihullatást akár természetes tisztogatásnak is tekinthetjük. Ezután mindenesetre vigyük be a
növényeket telelni.
A -5 C-os hideget is elviselik a leánderek, a cserjés margitvirág, a selyemmályva, az ólomgyökér, a rozmaring, a mirtusz, a fügekaktusz, a
főnixpálma, a Washington-pálma és

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Meghosszabbított nyitva tartás!

Lulu: Idősebb, apró termetű
szuka. Koszosan, elhanyagoltan
találták Gödöllőn. Apró termete és
kedves nyugodt természete miatt
idősek mellé tökéletes társ lenne.

Bobo: Ivartalanított keverék
szuka. Gazdája halála miatt került
a telepre, reméljük hamar eljön
érte az új gazdi, hiszen ő családhoz szokott kutyus. Ha már a
gazdáját és az otthonát is elveszítette, nem szeretnénk ha sok időt
töltene a telepen.

Matyi:
Gödöllőn befogott keverék kanocska. Igazi
rendetlen kamasz kutyus. Mindenért boldog és minden jó szóért nagyon hálás.
Családi kutyának, akár lakásba is, kiváló
lenne.

Reza: Gödöllőn befogott, kopó jellegű keverék szuka. Bal szemére vak,
farka pedig tőből csonkolt. Fél, retteg.
Valószínűleg nem sok jót kapott eddig
az élettől. Szeretnénk, ha további éveit szeretetben és családban tölthetné
el, hiszen ő is megérdemli.

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
Minden nap nyitva: 9-19-ig
Tel: 06/30-9439-898
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.
KUTYA, CICA KOZMETIKA

az akáciák. Ezeket rendszerint akár
november elejéig is a szabadban tarthatjuk.
Még ennél is edzettebb, akár -10 C-ot
is átvészel a kamélia, a gránátalma, a
babér, a babérsom, az enyvesmag, a
gyapjasnaspolya, egyes jázminfajok,
a csillagjázmin, az olajfa, a szamócacserje, az araukária és a kenderpálma.
Ezeket ráérünk akkor a házba vinni,
amikor már igazán teljes erejével
megérkezett a tél.
Az idősebb, nagy dézsába ültetett
növények olykor egyáltalán nem
könnyűsúlyúak.
Mozgatásukhoz
célszerű kis kézikocsit használni. A
selyemmályvát és a gránátalmát érdemes még a tél beállta előtt erőteljesen visszametszeni. A korallcserje
egyéves hajtásait 10 cm-es magas-

ságig vágjuk vissza. Ezt a növényt
egyébként teljesen szárazon, 5 C hőmérsékleten kell teleltetni, a helyiség
esetleg teljesen sötét is lehet.
Hova tegyük a nagyméretű dézsás
növényeket?
A már említett öt igazán érzékeny,
trópusi növényt fűtött szobába vigyük télre. Az összes többi szobanövénynek viszont kedvezőek a balkonnövényeknél már említett, világos
pince nyújtotta körülmények, az 5-10
C körüli hőmérséklet. A legjobb feltételeket természetesen télikertben
vagy fagymentes termesztőházban
teremthetjük, de ezek hiányában a
picében is kitűnően telelhetnek a növényeink.
A nagyméretű növényekkel kapcsolatban gyakran kényszerülünk megalkuvásokra. Gyakran csak egy hűvö-

sebb lakószoba, egy lépcsőház vagy
egy garázs jut nekik, és a fényviszonyok ott sem mindig a legjobbak.
Emiatt ugyan nem feltétlenül szükséges aggódnunk, mert minél hűvösebb
a helyiség (persze csakis a fagypont
felett), annál kevesebb fénnyel is beérik a növények. Szükség esetén egy
védett terasz vagy a világítóudvar is
edenkert.hu
szóba jöhet.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
November 22-én és 23-án
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Labdarúgás – Háromból egynek sikerült
Csak hazai pályán nyertek a labdarúgók
Csak a Gödöllői SK II-es csapata tudott nyerni, akik az
őszi záró meccsükön hazai pályán verték a Galgagyörköt. A
Gödöllői SK újabb vereséget
szenvedett, ezúttal Biatorbágyon, míg a GEAC-nak véget
ért hárommeccses győztes
szériája, Bagon kapott ki a
gárda.
A megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK egyes számú alakulata Biatorbágyon vendégszerepelt. Jenei Sándor együttese mondhatni esélytelenül
utazott a jelenleg jobb erőből álló Viadukthoz. A találkozón az első 45 percben még állta a rohamokat a gödöllői
tizenegy, de a folytatásban már a hazaiak gólra váltották helyzeteiket és magabiztosan nyertek a városunk legjobbjai

ellen. A Gödöllő 14 fordulót követően a
10. helyen áll 17 ponttal.
Pest megyei I. osztály, 14. forduló
Viadukt-Biatorbágy – Gödöllői SK 4-1
(0-0) Gól: Fülöp Alex.

Megyei II. és III. osztály – Amikor nullát ér az ötös
Megszakadt a GEAC győzelmi szériája, miután Bagon kapott egy ötöst
a csapat, ami ezúttal értelemszerűen
nulla ponttal volt egyenlő. A megyei
II. osztály északi-csoportjában szereplő
egyetemi csapat 13 ponttal a 11. helyen
áll jelenleg csoportjában.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 14. forduló
Bagi TC ‘96 FC – Gödöllői EAC 5-0
(3-0)
A megyei III. osztály közép-csoport-

Futsal – Magabiztos MAG-LOG Team

Csupa kilences
Magabiztosan nyert a 9. fordulóban idegenben a MAG-LOG
Team CFT, akik a Romhány csapatát múlták felül 9-0-ra, ezzel
a 9. helyen állnak az NB II. keleti-csoportjában.
A gödöllői fiatalok esélyesként utaztak

az 1 ponttal utolsó előtti romhányi gárdához. Az esélyesség terhe ezúttal nem
roppantotta össze MAG-LOG Team
együttesét és könnyed, 9-0-ás győzelmet értek el. A gödöllői futsalosok 10
ponttal jelenleg a 9. helyen állnak a bajnoki tabellán csoportjukban.
NB II. keleti-csoport, 9. forduló

Kézilabda – Vendégsiker a rangadón

Elveszett GKC veretlenség
Két veretlen csapat, a Gödöllői KC és az NB I-es gyöngyösi
klub U23-as csapata mérte
össze tudását Gödöllőn az NB
II. 8. fordulójában. A végeredmény magabiztos vendég sikert és a gödöllőiek elveszített
veretlensége lett.

Bartos Gábor tanítványai tudták,
hogy a bajnokságban egyedüliként
100 százalékos mutatóval rendelkező gyöngyösi fiatalok ellen nem lesz
könnyű dolguk, de joggal bízhattak
magukban, ugyanis a forduló előtt
még a mieink is veretlenül várták a
párharcot. Nos, a mérkőzés igen egy-

Szép Petőfis eredmény

Nagy Vagy vetélkedőn Gödöllő
Nagy Vagy Gödöllő! A Gödöllői
Petőfi Sándor Általános Iskola
bejutott a TV2 által meghirdetett Nagy Vagy című játékos
vetélkedőbe, melynek forgatása november 8-án szombaton
zajlott az érdi Arénában.
A vetélkedő rendkívül izgalmas volt,
ahol iskolánk nagyon szép eredményt
ért el. A csapatot sikeréhez hozzájárult a szülőkből, gyerekekből, pedagógusokból álló lelkes szurkolótábor, akiknek soraiban ott szurkolt
Gémesi György polgármester is.

A vetélkedőt a TV2 november végétől, vasárnap délelőttönként fogja sugározni. A csapat tagjai az iskolában
tanító testnevelő
tanárok voltak
és az általuk kiválasztott gyerekek,
illetve
minden csapat
kiegészült egy
ismert sztárral.
A gödöllőiek segítsége Hevesi
Tamás volt.
Csapattagok

Küzdősport – Ippon Shobu Karate-do Magyar bajnokság

Ács Julianna bronzérmes
November elején Paks városa
adott otthont az Ippon Shobu
Karate- do Magyar Bajnokságnak. A Saino Se karatésai ismét sikeresen szerepeltek az
Országos bajnokságon, melyen 4 tradicionális stílusszövetség, mintegy 28 egyesüle-
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tének 274 versenyzője mérte
össze tudását.
A Saino SE karatékái közül a legjobb
eredményt Ács Julianna érte el, aki
formagyakorlatban (kata) a 4. helyen,
küzdelemben (kumite) a 3. helyen végzett. Havelda Marcell formagyakorlatban bejutott a legjobb 8 közé. A csapat

jában vitézkedő GSK II. hozta a kötelezőt és a hetek óta remek formában
játszó Szeles Dávid vezérletével magabiztosan verte a Galgagyörköt őszi
utolsó meccsén. A jelenleg 36 ponttal
listavezető Gödöllő kettő az utolsó fordulóban szabadnapos lesz, így a csapatot üldőző Mogyoród FC (34 pontos)
minden bizonnyal előzni fog, ami azt
jelenti, hogy a GSK II. a 2. helyről fogja várni a tavaszi folytatást.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 14. forduló
Gödöllői SK II – Galgagyörki SE 3-0
(0-0) Gól: Szeles Dávid, Pakuts Barna,
öngól.
-ll-

Megyei I. osztály, 15. forduló
November 22., 13 óra
Gödöllői SK – Hévízgyörki SC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Megyei II. osztály, 15. forduló
November 23., 13 óra
Gödöllői EAC – Iklad KFC
(Egyetemi sportpálya)
Romhány SE – MAG-LOG Team CFT
0-9 (0-4) Gól: Magyar Zsolt, Rakas Péter (3), Bencsik Roland, Berta Balázs,
Molnár Márton, Varsányi Botond, öngól.
-li-

Futsal NB II., 10. forduló
November 21., péntek 19:30
MAG-LOG Team CFT –
Rákosmenti TK
(SZIE Sportcsanok)

oldalúra és a vendégek szempontjából könnyed meccsé fajult, miután
a házigazda gödöllőiek nem tudtak
mit kezdeni a támadásban és védekezésben is föléjük kerekedő Heves
megyei gárdával.
A GKC 8 fordulót követően 13 ponttal a 3. helyen áll a bajnoki tabellán
csoportjában.
NB II. északi-csoport, 8. forduló
Gödöllői KC – B.Braun Gyöngyös
-ttU23 21-33 (10-20).
voltak: Magyarossyné Dóbiás Judit, Verbói Zoltán, Vörös Beatrix, Wirnhardt Oszkár (tanárok)
- Géczi Hanna, Géczi Zalán, Daróczi Kata, Ladányi Viktor, Steffens
Eric, Dohányos Daniella, Domokos
-liNikolett (diákok).

Röplabda – CEV-kupa: maradt esély

Tovább tart a bajnoki menetelés
A CEV-kupa első meccsén ugyan alulmaradt Békéscsabán a Gödöllő (3:1),
de továbbra is tartja veretlenségét a
TEVA-Gödöllői RC a hazai pontvadászatban. Horváth András tanítványai
legutóbb a Kaposvár és a Miskolc
csapatát intézték el könnyedén, ezzel
tartják hibátlan mérlegüket a női NB I.
alapszakaszában.
A TEVA-GRC előbb a Challenge
(CEV) kupában lépett pályára Békéscsabán. A 2. forduló első párharcát
nagy csatában a magyar bajnok békéscsabaiak nyerték 3:1-re, de maradt
esélye a gödöllőieknek is a továbbjutásra, ehhez csupán nyerni kell hazai
pályán a november 26-ai visszavágón.
A sima, 3:0-ás vagy 3:1-es győzelem
még nem ér automatikus továbbjutást,
az ilyen arányú gödöllői győzelem esetén aranyszettben dönthetik el a csapatok, hogy ki lép tovább a nemzetközi
porondon. A győztes duplán örülhet,
ugyanis a legjobb 16 közé jutásért nem
kell játszania, miután a lehetséges ellenfél, az azeri Baku csapata anyagi
gondok miatt visszalépett, így a magyar párharc győztese azonnal a januári
nyolcaddöntőbe kerül majd.
Challenge kupa 32 közé jutásért, 1.
meccs
Linamar-Békéscsabai RSE – TE-

VA-Gödöllői RC 3:1 (-22, 18, 28, 20)
A hazai pontvadászatban vigasztalódhatott a Gödöllő, akik előbb a Kaposvár együttesét fogadták, majd utaztak
Miskolcra. A hazai talákozón még a
CEV-kupa kudarc utáni lelki sebeket
nyalogatták a lányok és igencsak megszenvedtek a győzelemért, de végül
hozták a kötelező 3:0-ás sikert. Következett idegenben a Miskolc, ahol
már a megfelelő röppályára került a
TEVA-hatos és szintén 3:0-ás sikerrel
abszolválta kötelező fellépését a bajnokságban.
A gödöllői hölgyek 11 mérkőzést követően továbbra is hibátlan mérleggel,
pontveszteség nélkül 30 pontot gyűjtve
vezetik az alapszakaszt.
NB I alapszakasz, 10. forduló
TEVA-Gödöllői RC – 1. MCM Diamant-Kaposvár 3:0 (24, 28, 18)
NB I alapszakasz, 11. forduló
Albercht-Miskolc VSC-MISI – TEVA-Gödöllői RC 0:3 (-18, -18, -16) -tt-

Challenge Kupa 32 közé
jutásért, 2. mérkőzés
November 26., szerda 18 óra
TEVA-GRC – LinamarBékéscsabai RSE
(SZIE Sportcsanok)

Akrobatikus torna – Nemzetközi sikerek

Egy érem Prágából
Remekül szerepltek a Grassalkovich
SE
akrobatikus
tornászai a november elején
Prágában megrendezett nemzetközi versenyen.

November 8-án immáron 13. alkalommal rendezték meg az MCR nemzetközi akrobatikus torna bajnokságot
Csehországban. A Grassalkovich SE 3
egységet indított a hat országot és több,
mint 150 sportolót felvonultató régiós
versenyen. A 11-16 éves korosztály-

ban induló Szabó Csilla,Darabont
Zsanett, Kőhler Kitti leány hármas a
2. helyen végzett, az első nemzetközi
versenyén szereplő leány hármas: Darabont Júlia, Zamecz Kitty, Lőrincz
Boglárka összeállításban a School
Class korcsoportban, legjobb magyarként 5. lett, míg a 11-16 éves korsosztályban előkelő, 9. helyett szerzett a
Trézsi Richárd, Nyerges Anna vegyespáros, akik a Grassalkovich SE és
a váci Puente SE versenyzői.
Kőhler Ákos vezető edző így értékelt:
Gratulálunk minden versenyzőnknek.
mindenkire nagyon büszkék vagyunk.
Egységeink folyamatos munkával egyre magasabb szinten versenyeznek és
ez látszik az eredményeken is. Reméljük jövőre hasonlóan jó szerepléssel tudunk visszatérni.
-ká-

Sakk – Egy remi, egy matt
Remekül szerepelt a Gödöllői Sakkbarátok két csapata a
hétvégi bajnoki fordulóban.

tagjai voltak még: Ács Dorottya, Ács
Gergely, Kelemen Botond, Kelemen
András, Péter Lea, Lengyel László,
-átEdző: Ács Tibor.

Az NB II-es első csapat nagyszerű
játékkal öt pont előnnyel verte meg a
Vízügy csapatát, míg az ötfős második
csapat döntetlent harcolt ki a minden
táblán magasabb élőponttal rendelkező
rutinos Szigetszentmiklós ellen.
NB II. Erkel-csoport, 2. forduló

Vízügy – GSBE 3,5 - 8,5
Győzött: Reznák A., Bándy A.; Veréb G.; Ruttkay P.; Kozma G:; Szabó
Z.; Törőcsik J., Döntetlen: Sillye K.;
Hönsch P. ; Nagy A., Vesztett:: Nagyajtai G.; Téglás M.
Pest megye I/A osztály, 2. forduló
GSBE II. – Szigetszentmiklós 2,5 - 2,5
Győzött: Friedhaber K., Döntetlen: Fehér M.; Szűcs L.; Pervai L.; Vesztett:
Molnár L.
-vb-

V. AQUAWORLD Sátor Liga - 2014/2015 tél
December 5-ei kezdettel, immáron 5.
éve kerül megrendezésre a téli Sátor
Liga a Táncsics M. úti Spotcentrum
sátorral fedett műfüves pályáján,
amelyre várják a csapatok nevezését!

Nevezési díj: 80 ezer ft/csapat, Nevezési határidő: 2014. 11. 28. (péntek)
vagy a max. csapatlétszám, 14 csapat
beteltéig! Nevezés, bővebb információ: 06/70-283-05-88!!
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

FELHÍVÁS DIÁKOKNAK!

KODÁLY

Koreográfus: Velekei László Zenei összeállítás Kodály műveiből
Asszisztens: Kara Zsuzsanna, Színpadkép: Vidos Tibor
Jelmez: Baracsi Orsolya, Fény: Szabó Attila
Táncolják: Artem Pozdeev, Berzéki Melinda, Daichi Uematsu, Gyurmánczi Diána, Hancz
Alexandra, Jekli Zoltán, Matuza Adrienn, Pátkai Balázs Harangozó -díjas, Sebestyén
Bálint Harangozó-díjas, Tatiana Shipilova, Szanyi Tamás, Tüű Barbara

BOLERO

zene: Maurice RAVEL, koreográfus: LUKÁCS András, asszisztens: FUCHS Renáta
jelmez: HERWERTH Mónika, fény: LUKÁCS András, SZABÓ Attila
Táncolják:
Lányok: Berzéki Melinda, Gyurmánczi Diána, Hancz Alexandra, Hegyi Réka, Matuza
Adrienn Szalai Emese, Szendrei Georgina, Tatiana Shipilova, Tüű Barbara, Varga
Ágnes. Fiúk: Alexey Dolbilov, Artem Pozdeev, Balikó György, Daichu Ueamtsu
Engelbrecht Patrik, Gémesi Máté, Horváth Kada, Jekli Zoltán,
Sebestyén Bálint Harangozó-díjas, Szanyi Tamás
Igazgató, művészeti vezető: Kiss János Kossuth-díjas, Érdemes Művész

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

A Gödöllői Városi Múzeum azt tervezi, hogy 2016 őszétől új állandó
kiállításokat tekinthetnek meg a
látogatók. A kiállításokat látogatóbaráttá és főként „diákbaráttá” szeretnénk formálni, ehhez kérjük a Ti
segítségeteket is. Kiválasztottunk
olyan tárgyakat, amelyek biztos,
hogy szerepelni fognak a kiállításokban, hiszen jelentősek Gödöllő
története szempontjából. Ezekből
készítettük egy 25 műtárgyból álló
listát, amelyet a honlapunkon megtaláltok (godolloimuzeum.hu/felhivasdiakoknak/). Arra kérünk Benneteket, hogy nézzétek meg a felsorolt
műtárgyak listáját, és ha felkeltette
valamelyik az érdeklődéseteket,
gondolkodjatok el azon, hogy szerintetek hogyan lehetne úgy bemutatni
a látogatóknak, hogy az érdekes,
haszos és különleges legyen.
A vállalkozó kedvűeket kérjük, hogy
november 23-án éjfélig jelentkezzenek email-ben Ivókné Szajkó Ottília
múzeumpedagógusnál (sz.ottilia@
godolloimuzeum.hu), tárgyszóként
írjátok be, hogy ALFA-pályázat, a
levélben pedig jelöljétek meg, hogy
melyik tárgy érdekel Benneteket.
November 26-án délután 15.15-kor
pedig a Gödöllői Városi Múzeum
múzeumpedagógiai termében várjuk
a jelentkezőket egy konzultációra,
ahol közelebbről is megnézhetitek
a választott tárgyakat, illetve megismerhetitek a történetüket részletesen
is. Értékes díjakkal jutalmazzuk a
résztvevőket!

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
November 20., csütörtök, 16.30:
Buka Enikő és Zagyváné Molnár
Ildikó (oboa) növendékeinek hangversenye
November 20., csütörtök, 18.00:
Bartek Zsolt (klarinét) növendékeinek hangversenye
November 21., péntek, 17.00:
Barta Katalin (zongora) növendékeinek hangversenye
November 22., szombat, 10.30:
Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye
November 25., kedd, 17.00:
Braun Julianna (gitár) növendékeinek hangversenye
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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.

KÖZMEGHALLGATÁS
Tisztelt Polgárok!
Gödöllő Város Képviselő-testülete
2014. november 25-én (kedden)
18 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
Az ülés helye:
Városháza földszinti nagyterme
NAPIREND:
Javaslat a város működtetésére, fejlesztésére a következő öt évre
Előterjesztő:
Dr. Gémesi György polgármester
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és
más szervezetek képviselőit, hogy
a témával kapcsolatos közérdekű
kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
Gödöllő, 2014. november 17.
Tisztelettel: Dr. Gémesi György

Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatala
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014.
május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt a mező- és erdőgazdasági földekre, nem közeli hozzátartozók között, szerződéssel alapított
haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban együtt:
haszonélvezeti jog).
A földhivatalnak legkésőbb 2015.
július 31-ig törölnie kell az ingatlan-nyilvántartásból valamennyi, a
fenti előírás hatálya alá tartozó haszonélvezeti jogot.
A törlési kötelezettség nem terjed ki a

közeli hozzátartozók között alapított
haszonélvezeti jogra, ezért a törvény
alapján a bejegyzett haszonélvezeti
jogosultnak nyilatkozatot kell tennie
arról, hogy a közte és haszonélvezetet engedő személy (tulajdonos, volt
tulajdonos) között a szerződéskötés
időpontjában a közeli hozzátartozói
jogviszony fennállt-e, vagy sem.
2014 októberében az érintetteket értesítettük nyilatkozattételi kötelezettségükről.
A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül,
de legkésőbb 2014. december 31-ig
lehet megtenni. Ezt követően a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti joga törlésre fog kerülni.
Az eljárás díjmentes!

Kérjük Önöket, hogy a megküldött
formanyomtatványokat kitöltve, a
hozzátartozói viszonyt igazoló eredeti okiratokkal együtt /egyenesági
rokonok és testvérek esetén születési
anyakönyvi kivonatok, házastársak
esetén házassági anyakönyvi kivonat, más közeli hozzátartozói viszony
esetén gyámhivatali határozat/ ügyfélfogadási időben nyújtsák be lehetőleg személyesen, vagy küldjék meg
postai úton a felhívást kiadó földhivatalhoz. Az eredeti anyakönyvi
kivonat és a gyámhivatali határozat
személyes benyújtás esetén azonnal,
postai előterjesztés esetén az eljárás
lezárultát követően minden esetben
visszajuttatásra fog kerülni a nyilatkozatot tevő részére.

Mi készül a kémcsőben? – 21. századi vegyipari szakképzés a Madáchban
A világ fénysebességgel változik, és
nekünk haladnunk kell a korral. Peda-

gógusként nemcsak az a feladatunk,
hogy a diákjainknak „megtanítsuk a
kötelezőt”, hanem az is, hogy segítsünk a tehetségük kibontakoztatásában
és a sikeres élethez, vagy éppen egy
jó álláshoz szükséges tudást adjunk a
kezükbe. Ezért döntöttünk úgy, hogy
cselekednünk kell: a 2012/13-as tanévben a Madách figyelembe véve a térség
munkaerő-piaci igényeit, elindított egy
korszerű, innovatív vegyipari szakképzést. Laboratóriumunk névadóját
Justus von Liebiget követve, a mi küldetésünk is az, hogy a diákjainkat 5
év alatt felkészítsük a tanult ismeretek
alkalmazására, a vegyészeti laboratóriumi munkához szükséges analízisek,
műveletek elvégzésére, a gyakorlatban
pedig a szakszerű munkavégzésre.
Gödöllőn, illetve a környező településeken működő gyógyszergyárak biztosítanak segítséget a laboratóriumunk
felszereléséhez, az üzemlátogatások

lebonyolításához, hiszen óriási motivációt jelent a diákok számára, ha „élesben” láthatják az elméletben
tanultak alkalmazását. Így a
10. évfolyamos tanulóink az
elmúlt nyáron az összefüggő
szakmai gyakorlatot az Egis
Gyógyszergyár Zrt, a Humán
BioPlazma Zrt illetve a veresegyházi Sanofi Aventis Zrt
laboratóriumaiban töltötték. Iskolánk
zászlajára tűzte a
természettudományos tantárgyak
népszerűsítését.
Felvettük a kapcsolatot Gödöllő
város és a környező települések
iskoláinak kémia
tanáraival, megmutattuk, milyen
lehetőségeket rejt
a jól felszerelt laboratóriumunk,
hogyan segíthetjük a kémia órán
tanult
elméleti
anyag
megértését.
Rendhagyó
kémiaórákat szervezünk általános
iskolások számára,

akik a gyakorlatban szerezhetnek tapasztalatot arra vonatkozóan, hogy mi
történik egy-egy kémiai reakció során.
Diákjainknak jó esélyt teremtünk az
elhelyezkedésre, hiszen a gyógyszerkísérletek, a szintetikus és vegyi-analitikai anyagkísérletek és egyéb innovációk iránti folyamatosan növekvő igény
garancia a szakma iránti keresletre.
Hogy mi készül a kémcsőben? A siker
receptje.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 17-23-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
November 24-30-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

Meghívó
Révész Antal:
„Világörökségi díjazott magyar tájak és városok”
Gödöllő város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

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.

2014. november 18.

Mozaik

Mob.: +36/30-952-9987
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+SÜRGŐSEN ELADÓ! Ádám utcában, telje- +(3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K. utcában
+Új építésű 1 szintes ikerházi lakások el- sen felújított 92m2-es ház, 1606m2-es telekkel egy 120nm alapterületű téglaépítésű családi
ház beépíthető tetőtérrel. A ház alatt 120nmadók a kertvárosban 2szoba+ nappalis kulcs- sürgősen eladó! Iár:20.5MFt! 20-539-1988
20/525-53-66, 70/381-76-94
rakészen már 18,9MFt-tól, ill.3+ nappalis +Gödöllőn, kertvárosban, csendes utcában es alagsor található. Az épület saroktelken
e-mail: szolgalat@vella.hu
21,9M-ért! 20-772-2429
eladó jó állapotú 100nm-es kockaház, garázs- helyezkedik el 1000nm-es területen. I.á.: 24,9
internet: www.ujsagok.vella.hu
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Új építésű lakások a b
elvárosban eladók zsal, pincével 800nm-es telken. Iár: 18,9MFt!
Címünk: Művészetek Háza,
+(3209) Eladó Gödöllő nagyfenyvesi részén
Gödöllő, Szabadság út 6.
300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek nappa- 20-772-2429
li+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsibeál- +Eladó 3 szobás, 75nm-es, erkélyes téglala- egy 150 nm-es alapterületű nappali+4szobás
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
telesen felújított családi ház 815nm-es telken.
lóval, tárolóval! 20-772-2429
kás! iár: 11.9 MFt. 20-804-2102
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Az ingatlanhoz tartozik egy 3állásos garázs. I.á.:
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir+Eladó a központban kétszobás, délnyugati +Gödöllő központjában, 54m2-es első eme- 30 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
detést nem áll módunkban elfogadni.
fekvésű lakás! Iár: 8 MFt!! 20-804-2102
leti, kétszobás lakás sürgősen eladó! Iár:
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
+(3766) Eladó Gödöllőn a Brassó utcában
+Újszerű, igényes, 2011-ben épült, 1szintes 3szo- 9.3MFt!!! 20-539-1988
felelősséget nem vállalunk.
egy nappali+4szobás tetőteres teljesen aláAmennyiben nem kapja meg a Szolgálat
ba+ nappalis, 2 fürdőszobás családi ház 650nm- +SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100- pincézett garázsos és egyéb helységes családi
aktuális számát, az alábbi elérhetőségees telken, fedett kocsibeállóval eladó, kertvárosi 180m2 családi házat vagy eladó telket. 20- ház 515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt 20-919ken tehet bejelentést:
944-7025
részen 27,9M-ós i.áron! 20-772-2429
4870 www.fonixingatlanbt.hu
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
+Kertvárosias környezetben, 2.em-i, tetőtéri, 42 +SÜRGŐSEN ELADÓ újszerű 146m2-es csa- +(3468) Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel
m2-es, átlagos állapotú lakás, tárolóval, közös ládi ház Gödöllő domboldalán! Nappali+2 szo- egy 170nm-es polgári ház 1200nm-es telken. I.á.:
kerthasználattal eladó! 7.5MFt!! 20-539-1988 ba, úszómedence, riasztó és kamerarendszer, 29,9mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
KÖZLEMÉNY
643m2 telek. Iár.: 27,5MFT. 20-944-7025
+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilap- +SÜRGŐS! Szadán, Gödöllő határában, 1600
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
+Épülő
nappali+3
szobás
ikerház
Gödöllő
új
m2-es
telken,
jó
állapotú
tetőtér
beépítéses
ja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk,
egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szocsaládi ház eladó! Iár:21.9MFt! 20-539-1988 építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló, bás 100nm összalapterületű felújított téglaépímert ezt biztos elolvassák
terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal ren- tésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.: 25,9 mFt
delkező építő. Iár.:31,9MFt 20-944-7025
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban +(3851) Eladó Gödöllőn a fenyvesben egy
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
2utcára nyíló 683nm-es építési telek. I.á.:
+Szadán AKCIÓS ÁRON eladó 820m2-es 8,9mFt 20-919-4870
építési telek! Iár.: 5,5MFt! Illetve 1500nm-es +(3719) Eladó Gödöllőn a Vasvári Pál utcában
7M-ós i.áron! 20-772-2429
egy 3szobás összkomfortos téglaépítésű családi
ház
640nm-es telken. I.á.: 22 mFt 20-919-4870
+Sürgősen eladó nappali+3 szobás, 91-ben
épült, tégla, cirkós, jó állapotú ház Gödöllőn! +(3860) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Park köIár: 13.5 M Ft (20) 804-2102
zelében egy többfunkciós lakóépület, melyben
+Eladó 2 szobás pár éves újszerű lakás, garázs- lakás és üzlet, csak üzlet vagy csak lakásként
zsal a központban 15.5 MFt-ért (20)804-2102 használható 120nm összalapterületen. A ház
téglaépítésű, egyedi fűtéses, 2fürdőszobás,
+Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy felújított. I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870
1szobás téglaépítésű egyedi fűtéses felújított
társasházi öröklakás. I.á.: 8,3 mFt 20-919- +(3862) Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen
nappali (60nm) +4szoba összkomfortos 2
4870 www.fonixingatlanbt.hu
fürdőszobás téglaépítésű szigetelt 1200nm+(3507) Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy es telken színvonalas családi ház. 140nm-es
amerikai konyhás nappali+2szobás 2 fürdőszo- szuterén melyben több állásos garázs és több
bás kertkapcsolatos terasszal, garázzsal+szu- funkcióra alkalmas helységek vannak kialakítterén téglaépítésű családi ház. I.á.: 25,5 mFt va. Eladási ár: 49mFt 20-919-4870
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn egy örökpanorámás 1100
+(3859) Eladó Gödöllőn a belvárosban tégla- nm-es telek kis téglaépülettel. I.á.: 18,9 mFt
építésű liftes házban egy 65nm-es igényesen 20-919-4870
kialakított 2szobás új építésű társasházi öröklakás, melyhez tartozik egy 16nm-s terasz. I.á.: +Gödöllőn, a Paál László közben, a városköz23,2 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu pontban, csendes helyen, 2 szoba+étkezős,
60m2-es, konvektoros, tégla lakás, hozzá tar+Eladó Gödöllő belvárosában, egy csendes tozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 06utcában egy 120nm összalapterületű nappa- 30-336-7266.
li+3szobás 2fürdőszobás felújított téglaépítésű
családi ház garázzsal, kis telekrésszel. I.á.: 26,9 +Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár
+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint,
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház kon- mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
vektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen kübeépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben lön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
lévő gerendák miatt az összes belső fal kiüt- konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.:
hető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, ameri20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
kai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs,
+Alkalmi vétel Veresegyházán! Egy 3szobás kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
100nm-es új tetővel, nyílászáróval, kiváló álla- udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
potú téglaépítésű kertes családi ház. I.á.: 15,9 új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
6243 (egész nap).
+(3643) Eladó Gödöllő rózsadombján a +Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2
Perczel Mór utcában egy 1000nm-es ősfás félszobás, erkélyes, 2.em. konvektoros lakás
telkű örökpanorámás egyedi építésű körház, eladó. Tel: 30/552-7579
melyben nappali+hálószoba, étkező, konyha,
fürdőszoba, étkező található. Zsalugáteres ab- +Gödöllőn eladó 1850nm-es, panorámás telken
lakos és körteraszú. I.á.: 22mFt 20-919-4870 kétgenerációs, két szint+ tetőtér 450nm-es családi ház. Dupla komfort, 80nm-es nappali amerikai
www.fonixingatlanbt.hu
konyhával, 40nm-es kertkapcsolatos terasszal,
+(3861) Eladó Gödöllőn a János utcában egy kétautós garázzsal, stb. 30/9425-103
56nm alapterületű teljesen felújított házban
egy teljesen felújított 2szobás lakás. I.á.: 13,5 +Sürgősen eladó Gödöllőn egy 96nm-es, 2
szobás, összkomfortos ház 509 nm-es telken.
mFt 20-919-4870
1975-ben épült. Iár: 15 MFt. Tel: 20/355-4061
+(3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nappali+4szobás kiváló minőségű, szép +Zsámbokon 2,5 szobás, felújított, összközmegjelenésű családi ház nagyméretű kertkap- műves parasztház eladó vagy kis gödöllői
csolatos terasszal több szobából erkélykapcso- lakásra cserélhető. 800 nm-es kert, garázs,
lat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték arány: kamrák. Óvoda, iskola a közelben. Ár: 6,5 MFt.
27,9 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu Tel: 70/389-8930

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

INGATLAN
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KÍNÁLATUNKBÓL: • Az Alvégben felújítandó,
4 szobás parasztház eladó. Irányár: 12,2 mFt.
• A Blahán, felújítandó, két szobás ház 850 nm-es
telken eladó. Irányár: 14,5 mFt.
• 2112 nm-es, ipari terület (50 %-a beépíthető) eladó
Gödöllőn. Iá:16,5 mFt+ÁFA.

+Eladó Gödöllőn az Attila utcában 700 nm-es +Rendezett, 100 nm-es családi ház kiadó Gö- +Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó,
telken 3 szobás családi ház garázzsal, mellék- döllőn, óvodához, iskolához közel. Ár: 95 EFt/ más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
hó. Érd: 70/280-2276
épülettel. Iár: 15 MFt. Tel: 28/416-191
+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység kon+Gödöllőn, Palotakerten felújított másfélszo- +Gödöllőn 1 szoba összkomfortos albérlet ki- vektorral, légkondival hosszú távra kiadó. 1
havi kaució 65 ezer Ft. Tel.: 30/2242-653.
bás (44 nm) lakás eladó: 8 millió Ft. Nagyobb adó zöld övezetben. Tel: 20/226-3007
(60-70 nm) lakás cseréje érdekelne gödöllői +Gödöllőn a Kazinczy körúton 4.em. kétszo- +Gödöllő városközpontban 52 nm-es, 2 helakótelepen. Tel: 20/968-0336
bás, egyedi fűtésű, részben bútorozott lakás lyiségből álló (+konyha+raktár+mosdó) iro+Befektetésnek kiváló, felújított, 36 nm-es
garzon (+tároló) Aszódon a központban eladó.
Téglaépítésű, tehermentes, jó a lakóközösség.
Érd: 70/384-4813

kiadó. Érd: 20/402-9808

dának, rendelőnek alkalmas üzlethelyiség, in+Gödöllőn a Kertvárosban, néhány percre a gyenes zárt parkolóval, kedvező feltételekkel,
Központtól lakatlan családi ház fele értelmisé- hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-346-4718.
gi pár részére kiadó. 55.000,-Ft/hó+ rezsi+ 1 +Gödöllő központjában 73 nm-es üzlethelyiség nem fizető parkolási lehetőséggel, kedvező
+ERDŐ MELLETTI TELEK ELADÓ A TV-TO- havi kaució. Tel: 20/340-4861
RONYNÁL! 730 nm, 12 M Ft, 1000 nm-ig bő- +Kertes családi ház kiadó: 100 nm-es, gáz- áron ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 70/631-7554
víthető! Tel: 30/414-7483
konvektoros, Máriabesnyőn. Kéthavi kaució.
+Kartal központjában 554 nm-es telken 100 Tel: 20/335-0027
ÁLLÁS
nm-es hosszú parasztház – 3 szoba, konyha, +Kertes ház - szoba-konyha, fürdőszoba - alaspejz – melléképületekkel, gyümölcsfákkal el- csony rezsivel kiadó. Tel: 20/3594-223
Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz
adó. Iár: 4,8MFt. Tel: 20/213-7054
karosszéria lakatost és autófényezőt
+Hölgy albérlő társat keresek Gödöllőn lévő
keres Gödöllőről és annak közvetlen
+Gödöllőn, Erzsébet körúton, eladó 2,5 szo- társasházi lakásba. Csendes, zöld környezet.
vonzáskörzetéből.
bás lakás, tulajdonostól. Téglaépítésű, 1.em. Havonta 40 ezer Ft rezsivel együtt. 50 ezer
Jelentkezéseket
az alábbi e-mail címre várjuk:
konvektoros. Szobákban parketta, többi helyi- kaució szükséges! Tel: 70/325-3596
opelgaal@vnet.hu
ségben járólap. Ablakok cserélve, redőnnyel.
Pince, közös tároló, egyedi mérőórák. Északi +Gödöllő központjában egyszobás, konvekto- +Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát keres!
homlokzat szigetelt. Alkuképes ár: 14.7MFt! ros lakás kis rezsivel kiadó. 45 ezer Ft +rezsi. Jelentkezés fényképes Önéletrajzzal. Tel.: 06
1 havi kaució szükséges. 70/529-4526
20/536-0870
30 588 5889, masterkool@masterkool.hu.
+ASZÓD VAGY 30 KM-ES KÖRZETÉBEN +Két szoba összkomfortos, teljesen különálló +Családi házak, lakások takarítását, valamint
HÁZAT, LAKÁST VAGY KERESKEDELMI lakás Gödöllőn, egyetem mögött, hosszútáv- gyermekfelügyeletet vállalok. Tel: 30-684-5516
INGATLANT KERESEK. Fogarassy Judit: ra kiadó. Kocsi beállás lehetséges. Bérleti díj
45.000,-Ft-tól. 30/569-8137
+A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona gö20/213-0953
döllői intézménye legalább öt éves költségvetési
+Eladó Gödöllőn egy 1,5 szobás 2. emeleti, +Nagyfenyvesben, a Sparhoz közel egyszobás szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkeerkélyes, konvektoros lakás. Ingatlanos ne hív- garzon bútorozva kiadó. Érd: 20/3519-531, ző Word, Excel programok használatában jártas
20/9143-967
jon! 9.9 M Ft. Tel: 30/401-1748
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keres. Munkakör betöltése 2015. január 1. Előnyt jelent
a CT-EcoSTAT könyvelési program ismerete.
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
ALBÉRLET KIADÓ
Jelentkezni CSAK POSTAI ÚTON a Fővárosi
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel:
Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő,
Gödöllő központjában Dózsa György út 65. címre elküldött szakmai ön20/9455-583.
318nm-es üzlethelyiség életrajzzal lehet. Kérjük, csak azok jelentkezze+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János
nek, akik a fent leírt feltételeknek megfelelnek.
utcában egy 38 nm-es frissen felújított, 1 szo2015.
februártól
kiadó.
ba, konyhás, egyedi gázfűtéses, összkomfortos
+Szadán üzemelő Baromfi vágóhídra munlakás új bútorokkal berendezve. 45.000 Ft/
Érdeklődni: 20-9453873 katársakat keresek azonnali belépéssel. Tel:
hó+ rezsi+ 2 hónap kaució Érd: 30/540-8641
20/209-5871
+Kiadó a János utcában 1. em. 1,5 szobás +Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gödöllő +A Ráti Kft. munkatársat keres gödöllői munerkélyes, konvektoros, bútorozatlan lakás. 45 központjában. Érd.: 30/693-1838
kahelyre. „B” kategóriás jogosítvány és kisteeFt/hó+ rezsi. Kéthavi kaució. 30/664-1420 +Gödöllő kertvárosában 20 éve működő élel- herautó vezetői gyakorlat szükséges. Fémipari
+Szoba-konyhás, fürdőszobás, fa tüzelésű la- miszerbolt mellett, trafik tevékenység részére szakmunkás végzettség előnyt jelent. Jelentkás kiadó! 1 havi kaució szükséges. 1 főnek. kedvező feltétellel helyiség kiadó. Tel.: 20- kezni fényképes önéletrajz elküldésével a
rati@ratikft.hu email címen lehet.
Tel: 30/609-8707
3464-718.

Bővebb információért keresse irodánkat!

14 Gödöllői Szolgálat

+SZOBAFESTŐ szakmunkást azonnali
kezdéssel hosszútávra felveszek. Bérezés
megállapodás alapján. További információ:
20/4359-650
+Takarítás! Alkalmi takarításokat vállalok szabadidőmben. Középkorú, megbízható gyakorlattal rendelkező hölgy vagyok, jelenleg is
frekventált helyen dolgozom. Elérhetőségem:
20/9494-752
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+Utak, járdák téli akadálymentesítése (hó eltakarítás, sózás), műszaki mentés (elakadt gépjármű mentése, műszaki mentés csörlővel, star+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
ter hidegindítóval). Tel.: + 3630/622-7421.
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiro- +SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
da, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
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:
20/9527-289, 28/476-229

Vállalkozás fejlesztés internet
alapú támogatással.
Ne keressen, megteszi a konkurencia!
bujtas.sandor@invitel.hu
20 9 138 221
+VESZÉLYES FAKIVÁGÁS esetleg erdőirtás
rövid határidővel. Tel: 30/20-200-50
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30508-1380, 06-28-784-752

+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
+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
+„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.
20/20-38-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+PÁRKAPCSOLATI, VÁLÁSI MEDIÁCIÓ
közös megegyezéssel. Bíróság által elrendelt
közvetítői eljárás – igazságügyi mediátorral.
Információ: Szilágyi Katalin mediátor 70/4504322, mediacio-godollo.webnode.hu

+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
0670-633-5772

SZOLGÁLTATÁS
+Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG +SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
és KÁRPITTISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS
munka. Tel: 06-20-3671-649
20/4-359-650
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

NÉL-

+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, KÉZ és LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció. Shellac, tartós hibrid lakk, reszelés
mentesen az ép és ápolt körmökért. Átrium
Üzletház. 20/5733-977
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+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, á
polása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275
OKTATÁS

+Angol korrepetálást vállal angoltanár
általános és középiskolás diákoknak.
30/262-3628
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy.
út 50. (Temetővel szemben) 06-30/5364300, 28/611-728
ADÁS~VÉTEL
+Asztalosok figyelem! Áron alul eladó: Gyári Román szalagcsiszoló gép 180.000Ft;
Kisipari gyártmányú 400mm-es egyengető
gyalugép 50.000Ft. Tel.: 30/210-48-53,
30/398-48-15.

+Matematika, fizika, kémia korrepetálás. Ma- +Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
gántanulók felkészítése több tantárgyból, fo- minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630
lyamatosan: Juhász Károly: 30-908-4130
8518 763
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, +KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBOLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/fé- RISEKET, papírrégiségeket, magyar és küllintenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános földi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, Tel: 28/412-230
diplomás és anyanyelvi tanárokkal kedvezményes óradíjakkal. Kedvezményes felké- +ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárszítés City&Guilds és EURO akkreditált lóinkat CSÁNYI télálló almával. (Idared, Zöld
angol nyelvvizsgákra az I.L.I. vizsgáztatóival. és KR-11 (Jonatán-Starking)). Ár: 60-120 FtI.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650
28/511-366, 20/556-2653
+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK KAPHATÓK Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000
közül választhat. Tel: 30/569-8137

EGYÉB

+Kertészkedők figyelmébe! ÉRETT MAR+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME HATRÁGYA eladó: 60 literes zsák 800 Ft.
zárszalagos mézet közvetlenül a termelő- 20/4699-295
től! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014. +Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget +Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
cserébe elfogadok. Szabó Méhészet Gödöl- 20/9455-583.
lő, Lovas u.3. 28/417-913
+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: 7:3012-ig. 30/7765-212

+Hullott agancs felvásárlás. Tel: 70/633-5772 +MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludá+Almásy Katalin vásárol magas áron búto- nyi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Geszrokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, tenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg fölött házhangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, hoz szállítjuk. 30/9891-721
bizsukat, borostyánt, hagyatékot díjtalan kiszállással. 30/308-9148
+Eladó 4 részes szekrénysor, rekamiék,
fotelok, tálaló szekrény, 60 literes hűtőszekrény, sózó teknő, tollpárnák, paplanok. Tel:
70/610-8478
+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL, GYEREKNÉMET 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.: 28/511-366, 20/556-2653
+MATEMATIKA korrepetálást általános- és
középiskolásoknak, középiskolai felvételire
és érettségire felkészítést vállalok. Nagy
gyakorlattal rendelkező középiskolai tanár.
Tel: 30/620-1230

+2db hűtő (120-160 literes), 1db polcos-üveges szekrény (150-170-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
+Tömör műanyag gerenda oszlopok eladók.
9x9x250 cm. Kerítés oszlopnak, szőlőoszlopnak, homokozó keret céljára, kertépítésre. Szelektíven gyűjtött, újrahasznosított
műanyagból készült. Fúrható, fűrészelhető,
szegezhető, rendkívül tartós, nem korhad,
időjárás álló. Vásárlási mennyiség min.
10db. Ára: 2200 Ft/db. 70/776-7712

Advent Bécsben,

Schönbrunni kastélylátogatással

2014.12.14-én, gödöllői
indulással, 5.690.-Ft./fő

Részletes információk: www.sissytravel.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. NOVEMBER 25.
Megfejtés: December elején emlékezünk meg erről a napról.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Samu Andrásné, Bajcsy-Zsilinszky
E. u. 33-35., Sutkáné Pál Zsuzsa, Kossuth L. u. 64.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dudás László, Szent János u. 1/c.,
Stompné Molnár Mária, Béri-Balogh Á. u. 15/4.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pintér Barnabás, Grassalkovich u. 37.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Zachár Veronika, Kőrösi Csoma S. u. 17., Horváth Ildikó,
Dessewffy A. u. 7.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Zoltán,
Blaháné út 178., Guba László, Bocskai István u. 36.

2014. november 18.

