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A tervek szerint februárban már az új váróteremben vásárolhatnak jegyet az utasok a
vasútállomáson.
(2. oldal)
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Vasárnap délután „Gödöllői pillanatok” címmel nyílt kiállítás a Civil Házban a Duflex
fotóiból.
(6. oldal)

Ifj. Lázár Zoltán a 4. lett a Lovas Világkupa
keretein belül megrendezett nagydíj minősítő,
díjugrató versenyen.
(8. oldal)

Kulturális csemegék az ünnepek idejére

Ciklusprogram

Megkezdődött az adventi időszak, ünnepi díszbe öltözött a
főtér, s egyre több olyan rendezvényből
válogathatunk,
ami a karácsonyvárást, az ünnepre lélekben történő felkészülést helyezi középpontba.
Gödöllőn az elmúlt évekhez
hasonlóan, idén is számtalan
programot s
zerveznek azzal
a céllal, hogy szebbé, meghittebbé tegyék a karácsonyt. A
rendezvények jelentős része a
főtéren, a kastélyban és a Művészetek Házában zajlik.
November 30-án, vasárnap a főtéren
kigyúltak az adventi fények, december 6-án pedig megkezdődik a már hagyományos vásár is, ahová szombaton
és vasárnap délutánonként a gödöllői
iskolák diákjai varázsolnak műsorukkal ünnepi hangulatot. Akik kiláto-

Fotó: Reményi Krisztián

Élményteli adventi műsorok

gatnak, a gyerekek fellépései mellett
élvezhetik majd a Four Bones Quartet,
a Gödöllő Táncegyüttes és a Gödöllői
Városi Vegyeskar műsorát is.
A királyi kastélyban december
5-én Sebestyén Márta, december
6-án, szombaton este a Gödöllői

Szimfonikus Zenekar, vasárnap Bogányi Gergely, Bogányi Tibor és
Kelemen Barnabás, december 12én pedig Vincze Lilla ad koncertet
az ünnep jegyében. Advent harmadik
hétvégéjén, december 13-án és 14-én
pedig megrendezik a már hagyomá-

Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tartott a
képviselő-testület a városházán. Az eseményen Gémesi
György polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a
közeljövőben elkészíti ciklusprogramját. Az állami támogatás várható további csökkenése miatt Gödöllő gyarapodását
elsősorban a helyi gazdaság
fejlődése segítheti elő.

nyos Adventi Kastélynapokat,
ahol két napon át színes programok várják az érdeklődőket. A
kézműves foglalkozások mellett színi és bábelőadások, koncertek lesznek, s ekkor kerül
sor az Arpeggio Gitárzenekar
ünnepi fellépésére is.
A programsorozatba a városi
művészeti csoportok többsége
is bekapcsolódik. A Cavaletta
a Szentháromság templomban,
a Gödöllői Városi Vegyeskar a
városi könyvtárban ad koncertet. Ez utóbbi helyszínen több
ünnepváró program zajlik majd
a következő napokban, december
6-án például ünnepváró családi napra invitálják az érdeklődőket, akiket
kézműves foglalkozások, játékos vetélkedők és meseszínházi előadások
várnak.

A vállalatok a helyi iparűzési adó befizetésével már eddig is számottevően hozzájárultak a településfejlesztés
forrásaihoz. Az önkormányzat gondoskodik intézményei működtetéséről és a rendelkezésre álló pénzeszközök szabta keretek között a jövőben is
folytatja az utak építését, a járdák felújítását. Emellett törekszik az idegenforgalom fenntartható fejlesztésére, a
sportolási lehetőségek szélesítésére.

(folytatás az 5. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)
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A fejlesztésekről esett szó a közmeghallgatáson

Készül a ciklusprogram
(Folytatás az 1.oldalról)

A hozzászólók között Koós Albert kifejezte reményét, hogy jövőre elkezdődik a fenyvesi útépítés, majd javasolta
az Alma utca építésének előkészítését.
Harmath Jánosné az elhúzódó lombhullás miatt a zöldhulladék szállítási
idényének meghosszabbítását kérte.
Gecse József az Erzsébet körúti lakótelep növényzetének ritkítását javasolta a hatékonyabb közvilágítás érdekében. Csáky Zoltán megkérdezte,
milyen nagyberuházásokat tervez az
önkormányzat, épül-e sportcsarnok,
strand Gödöllőn. Felvetette, hogy a
Testvérvárosok útja-Mátyás Király
út-Hunyadi utca kereszteződésében

nagyon nehéz közlekedni csúcsforgalomban, a Dózsa György úton pedig
az M3-as felhajtó közelében kátyús
útszakasz okoz mindennapi torlódást.
Megkérdezte, mennyibe kerül a balatonlellei üdülő fenntartása. Kifejtette,
több kreativitás kellene a turizmusban
annak érdekében, hogy több napig
maradjanak a vendégek Gödöllőn. A
polgármester a Fenyvesi főút építésével kapcsolatban elmondta, az a kérdés továbbra is, hogy sikerül-e megállapodni a lakossággal a mindenkinek
megfelelő megoldásról. Tájékoztatást
adott arról, hogy késői lombhullásra
való tekintettel meghosszabbították
a zöldhulladék szállítását. Elmondta,
hogy ha sikerül forrást szerezni a lát-

ványsportágak támogatási lehetőségével élve, akkor a városközpontban
is felépíthető egy sportcsarnok. Az
egyetemi strandot nem lehetett fenntarthatóan működtetni, az a kérdés
pedig, hogy a melegvíz felhasználásával építhető-e strand úgy, hogy üzemeltetése ne veszélyeztesse a város
működését, a következő egy év alatt
el kell, hogy dőljön. Az önkormányzat
lámpás csomópont kiépítését tervezi
az említett kereszteződésben. A lellei
üdülő működtetése évi tízmillió forintos hozzájárulást igényel, jelenleg évi
9 turnus használja. Értékén nem lehet
eladni, komfortosabbá téve viszont
gazdaságosabbá tehető.
Gémesi György arról is tájékoztatást
adott, hogy a közeljövőben a képviselő-testület elé kerül az érintett korosztályok széles körű bevonásával készült
lő ifjúsági koncepció.

Eltűnik a konténer a vasútállomásról

Kezdődik a váróterem kialakítása
A napokban megkezdődnek a
munkák a vasútállomáson, s a
tervek szerint februárban már
nem a konténerben, hanem az
új váróteremben vásárolhatnak jegyet és várakozhatnak
az utasok.
Az önkormányzat és a MÁV közötti többszöri egyeztetés után sikerült
megoldást találni arra, hogy a konténeres jegypénztár-váró helyett komfortosabb körülményeket alakítsanak
ki. Miután a korábbi bérlő november
végére kiköltözött az állomás for-

galmi épületéből, megkezdődnek
az átalakítási munkák – tudtuk meg
Bojtor Tibortól, a MÁV Zrt. ingatlanüzemeltetési vezetőjétől.
Ennek során a helyiségben két jegypénztárt, valamint a vágányok felőli
oldalon akadálymentesített bejáratot
alakítanak ki.
Az építési munkákat követően költöztetik át az új helyre a jegypénztárakat, majd az átszerelési idő után
várhatóan február első felében már
az utasok is birtokba vehetik a létesítményt.
A váróterem kialakítás mellett sor ke-

MEGHÍVÓ

GÖDÖLLŐ VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE

NYÍLT NAP
Az összesen 1,37 milliárd forint
összköltségű gödöllői szennyvíztisztító telep fejlesztése során a telepet korszerűsítik és új műtárgyakkal bővítik,
hogy a létesítmény maximálisan megfeleljen a jelenlegi jogszabályoknak és
környezetvédelmi előírásoknak.
A 1,253 milliárd forintos pályázati
támogatással megvalósuló fejlesztés
munkálatainak második ütemében idén
ősszel az üzemeltető átirányította a
szennyvizet az új biológiai tisztító műtárgyakra és ezzel párhuzamosan megkezdődött a régi medencék felújítása.
Az átirányítást követő laboratóriumi
vizsgálatok szerint a kibocsátott tisztított szennyvíz korábban kifogásolt
paraméterei már nem haladják meg
a megengedett határértékeket, így a
szennyvíztelep bírságolása megszűnik.
Az új műtárgyak már működnek és
biztonságosan üzemelnek, a régieket
kitisztították, a felújításukat követően
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pedig visszakapcsolják őket a rendszerbe.
Gödöllő Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt egy terepbejárással egybekötött lakossági nyílt
napra, ahol megtekintheti az új biológiai tisztító műtárgyakat működés közben, illetve informáljuk a beruházás
eddigi és további lépéseiről.
A rendezvény időpontja: 2014. december 16., kedd, 14:00-től
A rendezvény helyszíne: Gödöllői
Szennyvíztisztító Telep (2100 Gödöllő, Horgásztó utca)
A helyszínre 13:50-kor különjárat indul a Polgármesteri Hivatal parkolójából.
A rendezvény külső helyszínen lesz,
ezért arra kérjük, ennek megfelelően
öltözzön! A terepbejáráson 15-20 fős
csoportokat indítunk.
Részvételi szándékát az info@tenderpress.hu e-mail címen, vagy a 06-

rül az állomás területén lévő szociális helyiségek rendbetételére is. Ezek
továbbra is nyilvános használatban
lesznek, de a MÁV szeretné a jövőben vállalkozásként üzemeltetni, akkor ugyanis – a tapasztalatok szerint
– az állandó személyi jelenlét miatt
sokkal kisebb a rongálások száma és
a használók is jobban ügyelnek arra,
hogy kulturált állapotot hagyjanak a
jb
használat után.
December 14-vel lép életbe a
MÁV 2014/2015-ös menetrendje. A Budapest (Keleti)-Gödöllő
szakaszon változatlanul az ütemes menetrend szerint, félóránként közlekednek az elővárosi
vonatok.
Hatvan felől a kora reggeli órákban félóránként, majd óránként
követik egymást a szerelvények.
A részletes menetrendről a
www.mav-start.hu honlapon,
vagy a vasútállomásokon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Ülésezett a hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás

Továbbra is Gémesi György az elnök
Gödöllőn tartotta ülését november 26-án az Észak-kelet Pest
és Nyugat-Nógrád megye 109 településének hulladékkezelését
összefogó, a Zöld Híd Programot felügyelő önkormányzati társulás.

A résztvevők tájékoztatást kaptak a programról, valamint sor került a tisztújításra is. Az elnöki tisztséggel ismét Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét bízták meg, aki kijelentette, továbbra is fontosnak tartja, hogy a projektet
életben tudják tartani, és a lakosságnak magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak. Az ezzel járó feladatokat továbbra is társadalmi munkában látja el.
Az ülésen jelentették be Gyenes Szilárd távozását a Zöld Híd Régió Kft. éléről, akit 2014. október 22-én Gödöllő város alpolgármesterének választottak.
A hulladékgazdálkodási kft. új vezetője, Farkas Balázs, aki a kezdetektől
együtt dolgozott elődjével.

Gránátok a konténerben

Még időben észrevették
Két aknavető gránátot találtak Gödöllő, Ökörtelek-völgyi területén, a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékkezelő központban november 24-én. A gránátok a gyűjtőszigeteken kihelyezett üveggyűjtő konténerekből beszállított,
szennyezett üveg utólagos válogatása során kerültek elő.
Szerencsére most sem történt baleset. Sajnos, a felelőtlen lakossági magatartás következtében régebben már a vegyes hulladékban is találtak repeszgránátot, amelyet a mechanikai kezelés előtt időben észrevettek, így nem került
be az aprítóba.

80-31-5010 zöld számon (kedden és
csütörtökön 14:00 és 16:00 óra között) szíveskedjen jelezni! A terepbejárásra a regisztráció a működő veszélyes üzemű telep miatt szükséges!
Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!
Üdvözlettel,
Dr. Gémesi György, Gödöllő város
polgármestere
PROGRAM:
13:45-14:00: vendégek érkezése
14:00-14:05: Gyenes Szilárd alpolgármester köszöntő beszéde
14:05-14:10: Gál István, a kivitelező
cég munkatársának beszéde
14:10-15:00: Terepbejárás vezetett túra
keretében

A hulladékba került tüzérségi eszközök nemcsak a technológiát veszélyeztetik, hanem közvetlenül emberéleteket, így a szállítókét, válogatókét, technikusokét, valamint a hulladékgyűjtőket használó állampolgárokét, gyerekekét
és felnőttekét is.
A talált háborús lövedékek egy része még máig aktív, sőt a talajban eltöltött
évtizedek hatására jelentősen korrodálódnak, instabilakká válnak. Így megtalálásukkor, azok elmozdítása is beindíthatja a szerkezeteket, ezért előkerülésükkor be kell jelenteni a rendőrségen és tilos azt hulladékként kezelni.
Az öt centiméter átmérőjű német repeszgránátokat a tűzszerészek november
25-én kedden reggel beazonosították, majd elszállították és megsemmisítették.
jk
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Turisztikai témákban nyertek Gödöllő különdíjasai

Az élbolyban a gödöllői járás

Diáktudósok konferenciája

Fejlett térségben élünk

Az eddigi legnagyobb számú,
több mint száz résztvevővel
zajlott a Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi kari tudományos diákköri konferenciája november 26-án. Újdonság volt, hogy
nemzetközi szekciókat is rendeztek a Gödöllőn tanuló és a
visegrádi együttműködés államaiból érkezett külföldi hallgatók számára.

Megjelent a Magyar Közlönyben az
a kormányrendelet, amely területi
fejlettség alapján sorolja be a járásokat. A lista rendeltetése, hogy a pályázati rendszert segítse azzal, hogy
a településeket és térségeket (ma már
járásokat) objektív, statisztikákkal
alátámasztott módon differenciálják fejlettségük szerint. A Gödöllői
járás 33.helyen, az élbolyban foglal
helyet.
A felmérés a 175 járást és a 23 kerületet rangsorolta. A Gödöllői járást
mindössze a 22 fővárosi kerület,
valamint a Budakeszi, Dunakeszi,
Érdi, Pilisvörösvári, Győri, Szigetszentmiklósi, Vecsési, Veszprémi és
a Soproni járás előzi meg fejlettségben.
A lista meghatározásánál figyelembe vették a halálozási arányt, a
bölcsődei férőhelyek számát, a rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban

A konferencia megnyitóján Vladislav Valach, a nyitrai egyetem tanára, a Visegrádi Egyetemi Szövetség
főtitkára elmondta, hogy a szervezetnek ma már 52 felsőoktatási
intézmény a tagja a világ 23 országából. A szövetség fenntartható működésének egyik alapvető feltétele a
fiatal generáció bevonása, amire jó
példa a diákköri konferencia nemzetközivé tétele.
A 15 szekció közül a legtöbb gödöllői témát a Turizmusfejlesztés
című tagozat résztvevői dolgozták

fel. Közülük ketten Gödöllő Város
Önkormányzatnak különdíját nyerték el.
Kerekes Gréta (képünkön) dolgozatának címe Gödöllő város lovas
turisztikájának helyzete és fejlesztési
lehetőségei. Témavezetője dr. Villányi Judit egyetemi docens, Gábrielné Tőzsér Györgyi mestertanár
és prof. dr. Fehér Károly c. egye-

temi tanár voltak. Hajdú Nikoletta
a Gödöllői járás turizmusa, helyzetének bemutatása illetve a fejlesztés
lehetőségei című dolgozatára kapott
különdíjat. Témavezetője prof. dr.
Szabó Lajos professor emeritus.
A különdíjakat dr. Káposzta József
egyetemi docens, dékán adta át.
(l.t.)

Megváltozott nyitva tartás az okmányirodákban

Rövidebb lett az ügyintézési idő
December 1-jétől jelentősen lerövidült a kormányhivatalok nyitvatartási ideje. Bár az integrált ügyfélszolgálatok már három éve az
ügyfélbarát ügyintézés jegyében reggel nyolc órától este nyolc óráig tartottak nyitva annak érdekében, hogy
senkinek ne kelljen szabadságot kivennie azért, hogy új okmányt csináltasson magának, december 1-jétől ez megváltozott, és újra jórészt
munkaidőben tartanak majd nyitva
az egységek. A pontos nyitva tartás
idejét megyénként és kerületenként
a kormányhivatalok határozzák meg,
vagyis az változó lehet, de a hétfői

és a csütörtöki nyitva tartás egységes
lesz: hétfőn 7 és 17 óra, csütörtökön
pedig 8 és 18 óra között tart nyitva
minden kormányablak.
A gödöllői okmányiroda ügyfélfogadása a következők szerint alakul:
A Városháza főépületében a főbejáraton megközelíthető okmányirodai részleg:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

7.00 – 17.00
8.00 – 16.30
8.00 – 20.00

Csütörtök:
Péntek:

8.00 – 16.30
8.00 – 16.00

Az okmányiroda piac felőli bejáraton megközelíthető részlege:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.00 – 17.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 12.00

Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról a http://www.
nyilvantarto.hu oldalon tájékozód(ny.f.)
hatnak.

Hogy mindenkinek ünnep legyen a karácsony!

Összefogással segíthetünk
A Társadalmi Felzárkóztatási
Program keretében szervezik
meg idén is azt az akciót, aminek célja, hogy minden rászoruló családban szebbé varázsolják az ünnepet, és segítse,
hogy az adományok a megfelelő helyekre jussanak el.
A gyűjtés egyik helyszíne a főtéren
megrendezésre kerülő adventi vásár
lesz, ahol egy erre a célra kijelölt faházban adhatják le az adományokat,
s itt jelezhetik azt is, ha a városban
élő rászoruló személyről tudnak. A
helyszínen azok is jelentkezhetnek,
akik segítségre számítanak az ünnep közeledtével. A felmerülő igényeknek megfelelő kontroll mellett
igyekeznek eleget tenni a szervezők.
A beérkezett adományok a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálathoz (513-605) kerülnek, és
onnan történik majd a szétosztás is.
Az adományokat december 6-tól,
az adventi vásár megnyitásától december 12-ig várják pénteken 15-18

résztvevők arányát, a használt lakások átlagos árát, a jövedelmeket, a
várható élettartamot, az autók korát
és annak ezer lakosra jutó arányát,
az érettségivel rendelkezőket, az
álláskeresők, a vállalkozások és a
boltok számát éppúgy, mint a szélessávú internet előfizetők, vagy éppen
a hulladékgyűjtésbe bevont lakások
arányát.
A január elsején életbe lépő kormányrendelet több besorolást is
meghatároz, így a jövőben lesznek
úgynevezett kedvezményezett járások, amelybe azok a járások fognak
tartozni, amelyek komplex mutatója
kisebb, mint az összes járás komplex
mutatójának átlaga. Ezen a kategórián belül lesznek a fejlesztendő járások, amelyek azok a legalacsonyabb
komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország lakónépességének 15 százaléka él.
(bdz)

Damjanich, Petőfi, Török

A „Három mentor”
A Gödöllői Damjanich János Általános Iskola „Hagyományőrző, Kézműves és Néptánc Program”, a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
„Mitől „más” a Gödöllői Petőfi?”
és a Gödöllői Török Ignác Gimnázium „ÚJ módszerek a 6. osztályos
matematika oktatásban” címmel sikeres pályázatot nyújtott be a KLIK
TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001
„KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” kiemelt projekt keretében a
Mentoráló intézményi működés kialakítására.
Nagy sikere a Gödöllői Tankerületnek is, hogy 3 gödöllői iskola is
bekerült az ország legjobb intézményei közé.
Ezek az intézmények módszertani központként működnek és olyan
példaértékű pedagógiai modellel
rendelkeznek, amelynek keretében
segítséget nyújtanak más iskoláknak
az eredményes gyakorlatok átvételéhez és alkalmazásához.
A Damjanich János Általános Iskolában a megvalósítható néphagyományőrzésre, a népi kismesterségek
elsajátítására és a magyar népi tánc-

kultúra tanítására, valamint a nevelési programba történő beillesztésére
adnak ötleteket és szakmai támogatást a projekt keretében.
A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola „Mitől „más” a Gödöllői
Petőfi?”című módszertani innovációja és programja az egész napos
iskolai benntartózkodást támogató
gyakorlatokat, a Sikeresség Program, különböző iskolai akcióit, az
óvoda és iskola átmenet támogatását,
az egyéni tanulási utak megteremtését és a német nemzetiségi osztályok
szokásainak, hagyományainak kiterjesztését, beépülését támogatja a
mindennapi pedagógiai munkába.
Gödöllői Török Ignác Gimnázium
„ÚJ módszerek a 6. osztályos matematika oktatásban” modell kidolgozói a matematika és más természettudományok (földrajz, csillagászat,
fizika, meterológia) integrációjára, a
felfedező, kísérletező tanulására adnak lehetőséget.
Ezek a nyertes intézmények programjaikkal – mentoráló intézményként – támogatják az iskolák közötti
(ny.f.)
horizontális tudásátadást.

MEGHÍVÓ
óra között, szombaton és vasárnap 9
- 11.30-ig, ahol ez idő alatt önkéntes
diákok teljesítenek szolgálatot. Aki
ide nem tud eljutni, az hét közben az
önkormányzati óvodákban is leadhatja adományát 7-9 óra között.
A szervezők elsősorban tartósélelmiszereket és ruhaneműket várnak.
Bíznak benne, hogy a magánszemélyek mellett cégek is inkább ebben
vennének részt, azoktól elsősorban
gyerekeknek szóló könyveket, játékokat várnak, ezek a csomagok
ugyanis nekik készülnek. Kérik,

hogy ezeket dobozban, becsomagolva adják le, a dobozra pedig írják rá,
hogy fiúnak, vagy lánynak való, valamint azt, hogy hány évesnek szóló
ajándékot tartalmaz. A „cipős dobozokat” a Művészetek Háza ifjúsági
klubjában is leadhatják.
Akik inkább pénzadományokkal
járulnának hozzá, hogy megszépítsék mások karácsonyát, szintén
megtehetik a Segítség Közalapítványon keresztül, az alábbi számlájára
történő utalással: BBRT 10103836(kj)
13223239- 00000003 várják.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Ossztálya és
a Gödöllői Rendőrkapitányság
tisztellettel meghívja az „IDŐSEKÉRT” elnevezésű kortá
ársképző
prevenciós programjának ünnepélyes megnyitójárra.

Helyszín: Gödöllő, Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2014. december 9., 9 óra
9.00: Szoboszlainé Schiller Zsuzsanna r. alezredes, a Pest Me
egyei
Rend
dőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezetője
9.05: Dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok, Gödöllő Rendőrkapitányának
köszzöntője
9.15: A bale
eset megelőzésről, Nádházi-Kádár Brigitta r. főhad
dnagy
9.50: Egészségügyi alapismeretek, tanácsok a mindennapokrra
10.40: Filmvvetítés trükkös lopásokról, a film tartalmának me
egbeszélése
atója
11.00: A házzi segítségnyújtó készülékek használatának bemuta
elése.
11.30: Összegzés, zárás. Kortársképzők hozzászólása, értéke
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Díjátadó gálaest a lovardában

Böjte Csaba lesz a Lélekkalauz vendége

Hatan kaptak Regionális Prima Díjat
A Vállalkozók Országos Szövetsége
(VOSZ) 2014. évi Közép-Magyarországi Regionális Príma Díj ünnepélyes
díjátadó gálaestjét tartották pénteken
a királyi kastély lovardájában. A rendezvény védnöke Petrás Mária népdalénekes, keramikus, a 2013. év Prima
Primissima díjasa volt. Az idén a Közép-Magyarországi Régió Regionális
Prima Díjában részesült Rófusz Ferenc rajzfilmrendező, Kádas István
grafikus, Kiss B. Attila operaénekes,
Búth Emília költő, dr. Krasznai Magda orvos és Ungvári Miklós cselgáncsozó. Az eseményen Gödöllő képviseletében Gémesi György polgármester
vett részt.
A Prima Primissima Díj 2005-től egészült ki a területi Prima díjak rendszerével. Alig hat év alatt az összes megye csatlakozott, így mára az ország
egész területén önálló elismerésben
részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport
megyei legjobbjai. Ők azok, akik közelről figyelhető, megismerhető példaképeivé válhatnak szűkebb hazájuk
közösségének. A megyei Prima díjak
rendszerének célja, hogy megőrizze
a magyar értelmiség és szellem helyi
eredményeit, erősítve a kisebb társadalmi egységek összetartozását, elő-
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Civil

segítve fejlődésüket. Marjay Gyula,
a VOSZ Közép-Magyarországi Régió
Szervezet (KMRSZ) elnöke megnyitó
beszédében Márai Sándort idézte: „A
művészek tiszteletre méltóak. Ők Isten
gyermekei, akik a legnehezebb részt
választották.” Ők a mi életünk megszépítésére tették fel életüket, ha van
módunk, hogy elismerjük a legjobba-

december 5-én adják át a Művészetek
Palotájában. A gödöllői ünnepségen
azokat a vállalkozásokat díjazták, akik
Közép-Magyarországon bizonyultak a
legjobbnak. A díjátadásokat követően
Demján Sándor, a VOSZ ügyvezető
elnöke záró gondolataiban kifejtette
az elismerések fontosságát, a művészek, sportolók, tudomány jeles kép-

kat, tegyük meg, legyünk hálásak munkájukért. Ezért jó, hogy egy-egy méltó
díjjal tudjuk megköszönni a halandó
emberek felé tett önzetlen munkájukat.
Regionális Prima Különdíjban részesült Nédó Olga hegedűművész és Papp
András iskolaigazgató. A gálaesten
bejelentették, hogy az Év Vállalkozója
Díjban a közép-magyarországi régió öt
sikeres vállalkozója részesül, a díjakat

viselőinek kiemelt szerepét e rohanó
világunkban. A vállalkozók jelenlegi
helyzetéről szólva hangot adott a még
mindig kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai környezetnek, mely a fejlődés
akadályát is jelentheti. Elismerően szól
a díjazottakról, akik időt, fáradságot
nem kímélve tevékenykednek nap,
mint nap.
lt

Érzékenyítés a Martinovics utcai óvodában
Különleges programot tartottak a Martinovics utcai óvodában november 26án délelőtt. Az óvodába járó gyerekek
számára a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete szervezett érzékenyítő foglalko-

nagyobbak, az 5-6 évesek három asztalnál az egyesület két nemlátó és egy
látó tagjával olyan foglalkozásokon
vettek részt, aminek során szemtakarót
kaptak, s látásuk helyett a hallásukat,
a szaglásukat és a tapintásukat kellett

kat, a játékos megközelítésnek köszönhetően teljesen természetesen kezelték
a helyzeteket.
Az úttörő kezdeményezésnek számító programot nem csak a gyerekek,
hanem a szülők is örömmel fogadták,
és nagyon jó ötletnek tartották, tudtuk
meg Gambárné Szántai Ildikótól, az

zást. Az ötlet a Belvárosi Napok civil
utcáján fogalmazódott meg, s a szervezők sem számítottak arra, hogy ekkora
sikert fog aratni.
A délelőtt folyamán két korcsoportban
zajlottak érzékenyítő programok. A

használniuk. A kisebbek, a 3-4 évesek
ezalatt a vakvezető kutyával ismerkedhettek meg, megtudhatták, hogy az
okos négylábúak, hogyan segítenek a
gazdájuknak. A gyerekek mindkét foglalkozáson nagyon jól érezték magu-

óvoda vezetőjétől. Mint mondta, szeretne a jövőben is más, hasonló programokat szervezni, s nem csak a gyerekeknek, hanem – mivel a jelzések
alapján erre is lenne igény – a szülők
jb
számára is.

A szeretet soha nem fogy el
A hit nem régi molyrágta könyvek
mélyén lakik és nem egy avíttas divatjamúlt valami. Csak abban az esetben
válik élővé, ha valaki érthetően tudja
lefordítani az évszázados tanításokat a
mai kor emberének. Böjte Csaba mindig érthető tolmácsa Isten akaratának
és mi több, a dolog működik is. Nemcsak érthetően tolmácsol, beszélget és
elmélkedik egy elvont témán. Ennél
sokkal többet tesz. Bebizonyítja fehéren-feketén, hogy milyen csodákra
képes a hit. Így léptei nyomán hihetetlen módon élet serken, újabb és újabb
házak nyílnak a rászoruló gyerekek
számára. Ott van meleg, étel és jó szó
is. Milyen egyszerű, igaz? Csak ennyi
kell. És milyen nehéz is lehet ugyanakkor több ezer gyermekért aggódni és
róluk gondoskodni.
Csaba testvér már sokat látott és meg-

tapasztalt
hihetetlen
mélységeket
és felemelő
magasságokat útja során. Egyetlen iránytűje: a hite. Útját
mindig a Mesteréhez igazítja és ezért
soha el nem téved. Ilyen egyszerű az
egész. Éppen ezért hallgassuk és tanuljunk tőle, merítsünk hitéből és tapasztalatából a nehéz időkre.
December 10-én, a Művészetek Házában, a Lélekkalauz szervezésében jótékonysági est keretében újra találkozhatunk vele és meghallgathatjuk irányt
mutató szavait. Segítő kezet nyújthatunk neki, gyerekeinek.
Adományokat a Művészetek Háza
jegyirodájában lehet befizetni az Ala(Lélekkalauz)
pítvány számlájára.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Nagy koponyák
Vannak különleges emberek, akik
olyan kutatómunkát végeznek, olyan
dolgokat fedeznek fel, amiknek az átlagember még az elnevezését sem érti,
majd ahogy telnek múlnak az évek,
részévé válnak mindennapi életünknek
anélkül, hogy tudnánk róla. De az is lehet, hogy sosem ismerjük meg az apró
részleteket, az éveken, sokszor évtizedeken át tartó kutatómunka lényegét,
csak a nevet halljuk, amikor átveszi az
illető a Nobel-díjat, vagy más rangos
tudományos elismerést. Ők a világ legjobb egyetemein tanultak, dolgoznak.
Életüket tették fel a tudományra, a fejlődésre.
Hargitai Balázs, Hargitai Magdolna
és Hargitai István a XX. század utolsó és a XXI. század első évtizedében
híres tudósokkal készítettek interjúkat,
melyek egy hatkötetes könyvsorozatban, másrészt amerikai és nemzetközi
tudományos magazinokban jelentek
meg külföldön. Ezekből készült el a
111 fizikus kémikus és orvosbiológus
interjújának kivonatát tartalmazó kötet, amit már úgy állítottak össze, hogy
az a széles olvasóközönség számára
is érthető, sőt érdekes legyen. A közel
négyezer oldalnyi interjúból 400 oldalnyi kivonat, ami olyan beszélgetés
részleteket emel ki, amik sokak érdeklődésére számíthatnak. A részletek a
teljesség igénye nélkül adnak jellemző
képet azokról a gondolatokról, amik
korunk 111 legkiválóbbnak tartott elméjét foglalkoztatják.
Szó esik itt sok mindenről: tudomány-
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ról, szerencséről, véletlenekről, hitről,
oktatásról.
Megszólalnak a Nobel-díjasok, köztük Jerome I. Friedman, aki az elektronok protonokon és kötött neutronokon történő rugalmatlan szórásának
vizsgálatáért kapta meg az elismerést,
Donald J. Cram, aki a nagy szelektivitású, szerkezetspecifikus kölcsönhatásra képes molekulák előállításáért
és alkalmazásáért vehette át a díjat, és
Cézár Milstein, akinek az immunrendszer fejlődésének és szabályozásának
sajátosságait feltáró elméleteiért és a
monoklonális antitestek előállítási elvének felfedezéséért ítélték oda azt.
Megszólalnak azok, akik – bár a tudományos világ úgy vélte, megérdemelték volna – nem kapták meg a
Nobel-díjat, de tudományos munkájuk
meghatározó: Jecelyn Bell Burner,
akinek meghatározó szerepe volt a
pulzárok felfedezésében, és Salvador
Monada, akinek kutatásai elsősorban

a prosztaglandinhoz és a nitrogénmonoxidhoz kötődnek.
És természetesen ott vannak köztük
azok a magyar tudósok, akik örökre beírták nevüket a tudományos élet
élvonalába: Kürti Miklós, aki az alacsony hőmérsékletek fizikáját választotta kutatási területének, Telegdi Bálint részecskefizikus, Teller Ede, „a
hidrogén bomba atyja”, Oláh György,
aki a karbokation-kémia terén elért
eredményekért kapott Nobel-díjat, és
a magyar származású John C. Polanyi,
aki az elemi-kémiai folyamatok dinamikájának kutatásaiért vehette át az
elismerést.
S, ha valaki azt hiszi, hogy itt szigorúan csak tudományról esik szó, téved:
hiszen a nagy tudósok is emberek,
akiknek vannak barátai, kollégái – bár
lehet, hogy ezt a kollégát úgy hívják,
Szilárd Leó –, van köztük nő, aki azért
kapott vezető tisztséget, mert nő, s
így százszorosan kellett bizonyítania,
hogy nincs nála alkalmasabb a feladatra. Bár elhivatott tudósok, szeretnek
zenélni, írni, követtek el hibákat és
volt, hogy maguk is meglepődtek a felfedezésükön. Fizikusok, kémikusok,
orvos-biológusok: színes egyéniséget,
akiket nem csak a szűken vett tudományos területük foglalkoztat.
(Hargitai Balázs-Hargitai Magdolna-Hargitai István: Különleges elmék
– Találkozás 111 híres tudóssal)
nyf

KÖNYVES MIKULÁS
December 5-én (pénteken)
17-19 óra között a
Bagoly könyvesboltban
mindenkit
szeretettel vár a Mikulás!

Kulturális csemegék az ünnep idejére

Élményteli adventi műsorok
(Folytatás az 1. oldalról)

Az ünnepi programokban két kiemelkedő táncprodukció is helyet
kap. A Gödöllő Táncegyüttes december 18-án mutatja be „A kis gyufaáruslány” című műsorát, melyben az
együttes óvodás, Ficánkoló, Kiskamasz, Nagydruzsba és Felnőtt csoportjai lépnek színpadra.
December 21-én és 22-én a Gödöllő Táncszínház rukkol elő egy újabb
bemutatóval. Csajkovszkij Diótörő
című műve szinte összefonódott a
karácsonnyal. A klasszikus történet

most a Művészetek Háza színpadán
is megelevenedik, és egy különleges
álomvilágba repíti a közönséget.
Az év hátralévő részében néhány különleges színházi előadás is vár ránk.
December 17-én tekinthetik meg
Szerelmem Erdély címmel Rékasi
Károly Wass Albert-estjét, melynek
középpontjában a második világégés
után az imádott Erdélyéből menekülni kényszerülő, életének nagyobbik
felét emigrációban élő író lelki és
szellemi vívódásait, a megkapaszkodással járó gyötrelmeket igyekszik

bemutatni. Az előadóest „cselekménye” az 50-es évek elején, Amerikában kezdődik. A fő gondolati íve az
író életében jelentős szerepet játszó
asszonyokhoz írott levélrészletek
montázsából építkezik. A két ünnep
között a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete gondoskodik színházi élményről: december 28-án délután és
este is műsorra tűzik Presser-Sztevanovity: A padlás című darabját,
ami a gyerekeknek és a felnőtteknek
egyaránt feledhetetlen élményt nyújt.
jk

Menetrend szerinti járat lesz az Orient Expressz?

Két előadás a szuperprodukcióból
Mivel már hetekkel a bemutató előtt
minden jegy elfogyott a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő Orient-showjára, december 15-én még egy előadást
tartanak az ősbemutatót követően.
A Talamba Ütőegyüttes jubileumi
évének, és egyben A régi ház – 2014

„Kezdet és vég” elnevezésű kulturális tematikus év záróeseményeként
bemutatásra kerülő előadás iránt
óriási az érdeklődés, a második előadásra is folyamatosan kapkodják el a
jegyeket.
A Művészetek Háza és a Békéscsa-

bai Jókai Színház koprodukciójában
megvalósuló bemutató igazi különlegesség lesz, a show teljes eszköztárának felvonultatásával: briliáns
zenészekkel, táncosokkal, látványos
képekkel tarkított zenés színházi
előadást láthatnak az érdeklődők.
A művet az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából
állítják színpadra, emlékezve az azt
megelőző boldog békeévekre. 1914ben ugyanis a zimonyi Száva-híd
felrobbantása vetett véget az Orient Expressz fénykorának, a Párizst
Isztambullal összekötő útnak, ami a

Az Orient Expressz 1914-ben

két város mellett népeket, kultúrákat
kapcsolt össze, segített megismerni
az egymástól távoli emberek életét,
gondolkodását. Az új produkcióban
a Talamba Ütőegyüttes mellett a
CimbaliBand és a Fricska Táncegyüttes, valamint a Jókai Színházból Gubik Petra és Szomor György
jb
(képünkön) működik közre.
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Adventi koszorú és naptár

A várakozás szülte
Megkezdődött a karácsonyi
készülődés, november 30-án
advent első vasárnapján meggyújtottuk az adventi koszorú
első gyertyáját, s ezen a napon
megkezdődött a keresztény
egyházi új év is.
Az advent a keresztény kultúrkörben
a karácsonyt (pontosabban december
25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. A szó jelentése
„eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami anynyit tesz: „Úr eljövetele”.
Advent a karácsony előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban a Szent András napjához
legközelebb eső vasárnappal – veszi
kezdetét, és a karácsony előtti vasárnapig tart.
Az ünnepkör egyik legismertebb
jelképe a koszorú, aminek hagyománya a XIX. századig nyúlik viszsza. Az elsőt 1840-ben Johann H.
Wichern német evangélikus lelkész
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készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el,
és minden nap eggyel többet gyújtott
meg karácsonyig.
Ma az adventi koszorúk általában
fenyőágból készülnek, amiket négy
gyertyával díszítenek. A gyertyák
színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden
alkalommal eggyel többet.
A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő
fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
Minden gyertya szimbolizál egy
fogalmat: a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt, de egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre (vagy közösségre) is utalnak:
1. Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást
(hit);
2. zsidó nép – akinek megígérte,
hogy közülük származik a Messiás
(remény);

3. Keresztelő Szent János – aki
hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet);

re inkább hozzátartozik az adventi
naptár. A népszerű „időmérő” azonban nem is olyan régi keletű, mint
azt gondolnánk. Az ötlet a német

4. Szűz Mária – aki megszülte a
Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).

származású Gerhard Langot nevezi
meg az első tömegesen gyártott adventi naptár megalkotójának. Lang
az édesanyja által készített naptárból
merített ihletet, aki kisfiának kedves-

Az adventi időszakhoz – főleg a
kisgyermekes családokban – egy-

kedett vele 1851-ben, amikor a kis
Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt
türelmetlenül számolgatta, mennyit
kell még aludni karácsonyig. Az
édesanya ezért egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött
egy-egy darab csokoládét, majd
megengedte, hogy a gyermek
minden este megegyen egyetegyet közülük. Más források
szerint nem csokoládé, hanem
rajzolt gyertyák kerültek a papírlapra, s az édességek csak a XX.
században kerültek az adventi
naptárba. Amikor Lang felnőttként elkészítette a saját adventi
naptárát, ő sem édességet, hanem
apró kis kinyitható ablakokat tett
rá, amik minden nap más képet
takartak.
Az ötlet megtetszett a német
Sankt–Johannis nyomdának, és
elkezdett olyan adventi napatárakat gyártani, amelyek ablakai
minden nap egy-egy bibliai idézetet
rejtettek. Az első, csokoládéval töltött adventi kalendáriumot az 1950es évek végén dobták piacra.

Gödöllői pillanatok a Duflex lencséjén keresztül

Világörökségi díjazott magyar tájak és városok

Hétfélekép(p)

Kiállítás-megnyitó Gödöllőn

November 30-án délután nyílt meg
a Duflex Fotográfiai Stúdió új kiállítása a Civil Házban; a „Gödöllői
ünnepek és hétköznapok” című
tárlaton az egyesület tagjai közül
most hét művész alkotásait láthatják az érdeklődők.

Csütörtökön megnyílt Révész Antal
grafikusművész „Világörökségi díjazott magyar tájak és városok” című
grafikai tárlata a gödöllői városháza
első emeleti folyosógalériáján.

Mint az a kiállítás címéből is látszik, az alkotók (Danis János, Tóth Péter, Herbai
Judit, Kondor Edit, Mészáros Annarózsa, Pető István, Winkler Csaba) az idei
év gödöllői eseményeit vették a középpontba. Mindannyian saját stílusuk, egyéni megközelítésmódjukon keresztül mutatják
be azokat az eseményeket és pillanatokat, amik
a fényképezőgépük lencséje elé került.
Tóth Péter köszöntője után a kiállítást Gémesi György polgármester nyitotta meg, aki
többek között megköszönte a Duflex tagjainak, hogy már megalakulásuk, 1991 óta azért
dolgoznak, hogy megörökítsék a gödöllői események sokszínűségét és fotóikon keresztül

A megjelenteket Pecze Dániel alpolgármester
köszöntötte, majd Tóth László gödöllői grafikusművész méltatta Révész Antal munkásságát.
A kiállított képeken olyan magyarországi helyek és azokhoz kapcsolódó események
szerepelnek, amelyek világszerte méltán híresek. Köztük több olyan, amely már elnyerte a
adjanak átfogó képet a város életéről, a hétköznapokról és az ünnepekről egyaránt. A megnyitón részt vett Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai
Mari-díjas színművész, Gödöllő díszpolgára
is, aki ugyancsak elismerően nyilatkozott a
Duflex tagjainak elkötelezettségéről.
Klarinéton közreműködött Eszenyi Zsombor, a Waldorf és a Chopin iskola tanulója.
(cr-)

(k.j.)

Világörökségi Díjat: a budai várnegyed, Sopron történelmi belvárosa, az aggteleki karszt
Baradla-barlangja, a pesti Duna-part látképe
a Parlamenttel és a Lánchíddal, a tokaji történelmi borvidék, a hollókői ófalu, a pécsi
ókeresztény sírkamrák, a mohácsi busójárás. A művésznek van gödöllői témájú
alkotása is.
A 2015. január 30-ig – munkaidőben
és hétköznapokon – látogatható kiállításon többek között látható Gödöllő tollrajzos ábrázolása is, csaknem kétméte(tatar)
res alkotáson.
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Róka a kertünkben
Beköszöntött a hideg idő.
A természetben élő állatok
kénytelenek a települések
közelében vagy akár a településen belül élelmet keresniük
maguknak, hiszen egyre kevesebb a táplálék.
A városba belátogató állatok közül
a róka szokta a legnagyobb ijedelmet okozni. Ezek az állatok nagyon
jól alkalmazkodnak a megváltozott
körülményekhez, így gyorsan felismerik a bajt. Ha csökken életterük és
fogy a táplálék is, akkor nem restek
emberek közelébe menni és ott beszerezni a fogukra valót.
Míg más emlősök nem tudnak nagyobb galibát okozni az ember tulajdonában, addig a róka már igen. A
kisebb testű szárnyasokat könnyedén

elkapja, ellopja a tojásokat, kiborítja
a kukát élelem után kutatva. Ha nem
talál magának megfelelő táplálékot,
akkor észre sem vesszük, hogy róka
járt a közelünkben.
A közelünkben megjelenő róka mégsem emiatt kelt félelmet az emberekben, hanem inkább a veszettség
ténye. A rókapopuláció egyre nő és
köztük veszett példányok is előfordulnak. A fertőzött állat barátságosnak tűnik, akár meg is tudná fogni az
ember. Az ilyen állatot messziről figyeljük meg. Ha nekimegy tárgyaknak, céltalanul lődörög, habzik a
szája és nyáladzik, akkor valószínűleg veszett. A már rutinos városban
portyázó, de nem veszett rókák is
lehetnek viszonylag barátságosak, de
akkor sem szabad befogni azokat.
A rókajárástól úgy tudunk megszaba-

Hogyan aszaljunk gyümölcsöt?

dulni, ha a szemetest elzárjuk, vagy
lezárjuk a tetejét. Ne hagyjunk kint
semmilyen háziállatnak az eledelét
és a kerítés legyen stabil, mindenhol
zárt. Ha nagyobb testű kutyánk van,
akkor a rókajárás is szinte biztos,
hogy kizárt.

A gyümölcsaszalás a legősibb tartósítási eljárás, amelyhez nem kell
semmilyen segédanyag, tartósítószer,
csomagolóanyag. Kevesen aszalnak
otthon gyümölcsöt, pedig az aszalás a
legősibb tartósítási eljárás, amelyhez
nem kell semmi segédanyag, tartósítószer vagy csomagolóanyag. Ősszel
sok otthonban felhalmozódik az alma,
a körte vagy a szilva, ne hagyjuk,
hogy megromoljon. Aszaljuk meg!
Az aszalt gyümölcsök nemcsak finomak, hanem egészségesek is: az elkészítésükhöz nincs szükség cukorra,
kicsi a súlyuk, jól tárolhatók, de szép
és jó aszalványt csak egészséges, érett
gyümölcsből lehet készíteni. Nem
szabad összetéveszteni az aszalást a

otthonikedvenc.hu

Tömegével gyilkolják az orrszarvúkat
Rekordszámú orrszarvút öltek meg
orvvadászok a Dél-Afrikai Köztársaságban. Az év eleje óta már 1020
állatot pusztítottak el a bűnözők a hatóságok intézkedései ellenére – tette
közzé az adatot a dél-afrikai környezetvédelmi minisztérium.

A szarvukért vadászott állatok közül
2013-ban 1004 esett az orvvadászok
áldozatául, ez volt a korábbi rekord.
Idén január óta már 1020 tetemnél
tartanak” – közölte a miniszter.
A hatalmas testű emlősállatok orvvadászata 2007 óra évről évre egyre in-

tenzívebbé válik. A legtöbb orrszarvút a Mozambikkal határos, világhírű
Krüger Nemzeti Park területén ejtik
el, 672 tetemet találtak ott idén a
vadőrök.
A rinocéroszok tömegmészárlása a
szarvuk sok milliárd dolláros világkereskedelmének része, ezért nem
egyszerű gátat szabni neki. A megtorlástól kezdve minden eszközt bevetettünk” – mondta a miniszter.
Az orvvadászok által elejtett rinocéroszok szarvát feketepiacon adják
el Ázsiában, ahol gyógyerőt tulajdonítanak neki. A szarv keratint tartalmaz, ugyanazt az anyagot, amit az
emberi köröm.

szárítással. A termény 70-80 %-os
víztartalmát oly módon kell 15-20
%-osra csökkenteni, hogy fokozatosan, lassan aszalunk, mert így a termény nem veszíti el az értékes levét,
a zamatát és a felszínén nem képződik
kemény, rágós kéreg.
Az aszalandó gyümölcsöt tisztítsuk
meg, ha van, akkor szedjük ki a magját, daraboljuk fel. A barnuló gyümölcsöket se dobjuk ki, citromsavas vízben fürdessük meg és használhatjuk
azokat is. Célszerű a szilvát 1-2 %-os
szódabikarbóna oldatba mártani, mert
ez leoldja a szilva felületét bevonó
viaszréteget. Ezután a szilvát le kell

öblíteni tiszta vízzel. Az aszalás alacsony hőmérsékleten, 55-60 fokon
kezdődjék, később ezt 75-80 fokra
lehet emelni. Egy kg szilvából 30-35
deka aszalvány származik.
Milyen kerti terményeket érdemes
megaszalni?
A gyümölcsök közül az őszibarackot,
a szilvát, az almát, a körtét, a birset.
A zöldségfélék közül a sárgarépát, a
petrezselyem gyökeret, a zellert, a vöröshagymát. Feltétlenül érdemes télire aszalni fűszernövényeket, kaprot,
tárkonyt, lestyánt, citromfüvet, borsosmentát, bazsalikomot.
Kiválóan aszalható a legtöbb termesztett és gyűjtött ehető gomba.
Ezen utóbbiakat aszalás előtt tessék
megvizsgáltatni! Nem lehet aszalásra
használni a hazai szőlőket, nem érdemes kísérletezni a mazsola készítésével!
Nyáron a napon aszalással is lehet
próbálkozni: a vékony rétegben, napra kiterített, előkészített gyümölcsöket, időnként megforgatva, szerencsés
esetben 5-10 nap alatt megaszalhatjuk. Lehet aszalni a gáztűzhely sütőjében, alufóliával kibélelt tepsiben és
nagyon jól beváltak az asztali, elektromos aszalók is.

origo.hu

Hatalmas az online kereslet a vadon élő állatokra
A vadon élő állatok és a belőlük készült termékek legnagyobb online kereskedelmét
Kínában bonyolítják – állapították meg állatvédők, akik
arra figyelmeztetnek, hogy az
internet valós veszélyt jelent a
vadvilágra.
Egy frissen nyilvánosságra hozott
felmérés szerint az év elején csaknem 18.600 állati eredetű termék
volt forgalomban a kínai online
áruházakban. A vizsgálatba vont 21
e-kereskedelmi ponton talált áruk értéke elérte a 2,7 millió dollárt (665
millió forint) – közölte a Nemzetközi
Állatjóléti Alap (IFAW) nevű nonprofit szervezet.
A termékek leginkább elefántcsontból és orrszarvúagyarból készültek,

de teknősök, egzotikus
madarak is voltak köztük. Az elefántcsontból
készült áruk az összes
termék mintegy 79 százalékát adták. 2008-ban
544-féle ilyen terméket
adtak el Kínában az
interneten,
mostanra
azonban számuk 2061re nőtt – jegyezték meg
az IFAW „nyomozói”,
akik szerint azonban ez
önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy a
helyzet rosszabb lenne,
mivel hat éve még csak
négy weblapot vettek
alapul.
A világháló kiváló lehetőséget nyújt az illegális kereskede-

KUTYA AJÁNDÉKBA

lem rejtett és gyors lebonyolítására –
hangoztatták az állatvédők. Egyúttal
azt szorgalmazták, hogy a bűnüldöző
szervek fokozzák és terjesszék ki az
ellenőrzést a közösségi média különböző platformjaira és elrettentésül
hozzák nyilvánosságra eredményeiket. A szervezet szerint az év elején
a világon 280 online elárusító helyen
több mint 33 ezer veszélyeztetett állatot vagy belőlük készült terméket
kínáltak eladásra. Az értékesítésben
éllovas Kínát Oroszország, Ukrajna,
Franciaország, Németország és az
Egyesült Királyság követi – olvashamno.hu
tó az IFAN jelentésében.

Költözés miatt 2 éves, hosszúszőrű, ónémetjuhász
kan kutya gazdát keres. Iskolázott, a gyerekeket
nagyon kedveli. Kertes házba ajánljuk.
Tel.: 20/214-3900.
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,
vasárnap: 16-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.

December 6-án és 7-én
9-11 óráig:
Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.

Dr. Milei László

Tel.: 06-30/482-3058.
Tel.: 30/551-1346.
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Harcművészet – ITF Taekwon-do

Sikeres Diákolimpia
Az idény utolsó megmérettetésén vett részt a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
Sportegyesület. A novemberi,
Medgyesegyházán
megrendezésre került 2014. tanévi
Országos Diákolimpia tekwondo versenyen 3 arany-, 1 ezüstés 3 bronzérmet szerzett a gödöllői csapat.
Az országos megmérettetésre 25
egyesület, mintegy 230 főt nevezett,
a gödöllőiek 11 fős csapattal vágtak neki a viadalnak Kókai Zsolt
mester irányításával és a következő

eredményeket érték el egyéni formagyakorlat és küzdelem kategóriában:
Bordács Sára serdülő lány formagyakorlat 2. hely, küzdelem -35 kg 3.
hely; Meszlényi Kira ifjúsági lány
formagyakorlat 3. hely,
küzdelem -50 kg 2.
hely; Bablena Adrienn
felnőtt nő formagyakorlat 1. hely; Könczöl
Alexandra felnőtt nő
formagyakorlat fekete
öv kategória 1.hely; Péter-Horváth Norbert
felnőtt férfi formagyakorlat fekete öv kategó-

Sportnap – Vidám vetélkedő az ovisoknak

A Zöld ovié lett a kupa
November 29-én a Hajós Alfréd Iskola tornatermében sportnapot tartottak a gödöllői óvodákba járó gyerekek részére.
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Az önkorményzat, a Gödöllői Szövetség a Sportért Szervezet, valamint
a Hajós iskola közös rendezésében
megtartott óvodás sportnapon öszszesen nyolc óvoda ovisai, valamit szülők és pedagógusok
alkotta csapatok vettek részt.
A legtöbb résztvevő a Zöld
óvodából érkezett, őket egy
külön kupával jutalmazták a
szervezők a mozgósitásért. A
vetélkedő megrendezéséhez a
Gödöllői Szövetség a Sportért

riában ért el 1. helyezést!
Amennyiben szívesen megismerkedni ezzel a harcművészettel, az
egyesület továbbra is szeretettel várja jelentkezését a Bio-Fit Centerben
(Gödöllő, Állomás út 1-2/a) zajló
edzésein hétfőn és szerdán 17.3019.00-ig. Honlap: http://itftaekwon-lido.uw.hu

80 ezer forint támogatást vehetett át
a Generali Biztosítótól, az összeget
jelképező táblát a Generali képviseletében Katona Tünde adta át Gémesi György polgármesternek.
A versenyen egyébként kimondott
győztest nem hirdettek, minden
résztvevő ajándékkal térhetett haza.
-li-

Bike-Zone évzáró a HS-ben

Bowlinggal zárták az évet a kerékpárosok
A Bike-Zone Kerékpáros Egyesület évzáró rendezvényét a HS
Sportcentrum
felajánlásában
november 8-án a Dózsa György
úti Sportcentrumban rendezték.
Ünnepélyes keretek között köszönte
meg a Bike-Zone vezetői nevében a
csapattagok és segítőik egész éves teljesítményét és munkáját. A köszöntő-

ket egy önfeledt bowlingparty és egy
jóízű pizzázás zárta, amelyen a népes
felnőtt és utánpótlás-gyereksereg remekül szórakozott ezen a hosszúra
nyúlt szombat délutánon.
Eredményes évről a HS Sportcentrumban kiállításra került néhány fotó,
kupa és érem is árulkodik, melyek folyamatosan megtekinthetőek. -bz-

Lovas Világkupa – Ismét sikeres rendezésű Világkupa

Ifj. Lázár Zoltán: 4. hely
Sikerrel zárult az Uniqua VIII.
Lovas Világkupa, amelyet ezúttal is a Papp László Budapest Sportarénában rendeztek meg. Az ezúttal kétnapos
lovas rendevényen nemzetközi színvonalú versenyeket és
látványos bemutatókat láthattak a kilátogató nézők.

Gödöllői szempontból is sikeres volt
az esemény, ugyanis Lázár Vilmos,
mint főszervező és segítői örömmel
nyugtázhatták, hogy ismét egy remekbe szabott eseményt tudhat nak
magukénak, valamint a 16 éves ifj.
Lázár Zoltán (a képen, fotó: lovasvilagkupa.hu) egy igen erősnek mond-

ható díjugrató mezőnyben indulhatott el a felnőttek között és ért el szép
eredményt. A nagydíj minősítő, az
Uniqua-kupáért kiírt 145 cm-es díjugrató versenyen világranglista pontokért zajlottak a küzdelmek. Itt állt
rajthoz a 16 éves gödöllői fiatalember és ért el szenzációsnak mondható
eredményt a felnőttek között, miután
verőhiba nélkül a 4. helyen
zárta a versenyt Lacrima di
Felicita nevű lovával. Hibátlan mutatóval csak négyen
teljesítették az akadályokat
a 37 fős mezőnyben, így ifj.
Lázár Zoltán teljesítménye
még jobban felértékelődik.
A versenyt egyébként a lengyel Jaroslaw Skrzyczynski nyerte, az osztrák Markus
Stock és a magyar Krucsó Balázst
megelőzve.
A négyesfogathajtók vasárnapi versenyében holland győzelem született. Igaz nem Ijsbrand Chardon
védte meg tavalyi címét, hanem
csapattársa Koos de Ronde lett a
győztes. Hatalmas „csatában” dőlt el

a végső sorrend. Dobrovicz József,
aki a szombati 5-ös befutó bemelegítő versenyszámot megynerte, a tavalyi eredményéhez hasonlóan a dobogó 3. fokára állhatott fel, míg fia,
Ifj. Dobrovicz József kisebb hibákat
vétve ezúttal 5. lett.
Óriási közönségsikert aratott az
Equissimo Lovasszínházi Show,
benne a bugaci csikósok. A műsor
sztárfellépője Jean-Francois Pignon volt, akinek a neve egyet jelent
az erőszakmentes, kommunikációra
alapozott szabadon idomítás művészetével. Visszakövetelte a közönség, így újra a Világkupa porondján
üdvözölhettük az érzelmes, humoros
műsorral érkező francia zsenit.
A Földművelésügyi Minisztérium
díjáért kiírt Nagydíj, a 150 cm-re kiírt versenyszám 32 fős mezőnyéből
nyolc lovas teljesítette hibátlanul az
alappályát, köztük négy magyar. Végül Krucsó Balázst csak a verseny
győztese, az összevetésben utolsóként indult osztrák Markus Stock
tudta megverni. Harmadik helyen hibátlan összevetéssel a lengyel Andrzej Oplatek végzett.
forrás: lovasvilagkupa.hu

Röplabda – Búcsú a nemzetközi kupától

Öldöklő csata, csabai továbbjutás
Óriási küzdelemben, 3:2-es vereséget
szenvedett a TEVA-Gödöllői RC csapata a Challenge-kupa 2. fordulójának visszavágóján, hazai pályán a Békéscsaba ellen, így kettős vereséggel
búcsúzott a legjobb 32 közé jutásért
a harmadik számú európai kupasorozattól Horváth András együttese.
A magyar bajnoki címvédő Békéscsaba megnyugtató, 3:1-es sikert ért
el az odavágón, így a gödöllői formáció ahhoz, hogy megmaradjanak
továbbjutási reményei, 3:1-re vagy
3:0-ra kellett volna felülmúlni a november 26-ai visszavágón a vendégeket.
Ennek tudatában óriási elánnal
kezdte a TEVA-hatos a párharc első
felvonását és Szakmáry Gréta vezérletével (4 pont) 5-2-re elhúztak
a mieink. A várva várt jó folytatás
azonban elmaradt, megtorpantak a
gödöllőiek. A békéscsabai együttes
ezt kihasználva előbb utolérte, majd
állva hagyta városunk legjobbjait és
máris a vendégeknél volt az előny. Ismét fordulat következett és folyamatosan koptatva hátrányát, Horváth
András tanítványai 23-nál utolérték
riválisukat, majd a döntő pontokat is
mi értékesítettük, 1:0 a Gödöllőnek.
A második játékban mégjobban koncentráló hazaiak és egy szétesőnek
tűnő vendég alakulat feszült egymásnak. Természetesen ebből csak
Széles Petráék jöhettek ki jobban,
a mienk a kézzel fogható eredménye
egy simának tűnő szettnyerés lett,
2:0 a TEVA-nak.
A vendégek edzője láthatóan nem
volt elégedett a bajnoki címvédő teljesítményével, ami jókora fejmosásban is megmutatkozott. A lélektani
előny tehát a mieinknél volt, következhetett a harmadik felvonás. Fejfej mellett haladtak a csapatok, hol
a Gödöllő, hol a csabaiak vezettek,
mígnek 25-25-nél a Linamar játékosai tudták feltenni arra a bizonyos
i-re a pontot. 2:1.
A negyedik játékban láthatóan egy

nyugodtabb Békéscsaba és egy igencsak kapkodó Gödöllő feszült egymásnak, naná, hogy a nyugodtság
győzött, ezzel eldöntve a továbbjutás
érdemi részét. 2:2, továbbjutott a Békéscsaba.
Lélektanilag nem egyszerű játszma
következett, mondhatni a becsület
és az idei hazai veretlenség megörzése maradt napirendi pontként a
TEVA-GRC játékosai számára.
A becsületbeli ügyért való harc jól
kezdődött, de végül a találkozó
számszerű végeredményét eldöntő
rövidített játékban a Linamar-Békéscsaba játékosai megnyerték az 5.
játszmát, ezzel a találkozót is.
A Békéscsaba kettős győzelemmel
jutott a legjobb 16 közé és egyetlen
magyar csapatként folytathatja a
küzdelmet a CEV-kuában majd.
Challenge kupa, 32 közé jutásért,
visszavágó
TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 2:3 (23, 17, -25, -17,
-13)
Széles Petráék számára maradt tehát
a hazai bajnoki sorozat, valamint a
Magyar Kupa. Előbbiben még pontot sem veszítettek mieink, legutóbb
a Palota RSC otthonában vendégeskedtek és ugyan a CEV-kupa okozta lelki és testi fáradság érződött a
csapaton, magabiztosan hozta a kötelező győzelmet a TEVA-GRC, 12
meccsesre nyújtva a sikerszériát.
A már említett MK-ban a legjobb 8
között várja a decemberi folytatást
a csapat, az ellenfél az a Jászberény
lesz majd, akikkel december 5-én
hazai pályán meccselnek lányaink a
bajnokság 13. játéknapján .
NB I. alapszakasz, 12. forduló
Palota RSC – TEVA-Gödöllői RC
-ll0:3 (-20, -17, -23)
NB I, 13. forduló
December 5., péntek 18 óra
TEVA-GRC – Jászberényi NRK
(SZIE Sportcsanok)

Futsal NB II. – Kastélydombi fiaskó

Monoron maradtak a pontok
A monori Kastélydombi SE vendége volt a legutóbbi fordulóban
a gödöllői MAG-LOG Team CFT
együttese a Futsal NB II. keleti
csoportjában és kapott ki 5–3ra, ezzel maradt a 9. helyen a
csapat.

csapat a tabellán. A MAG-LOG Team
CFT csapata 11 fordulót követően 13
ponttal a csoport 9. helyén áll.
Futsal NB II. 11. forduló
Kastélydombi SE – MAG-LOG Team
CFT 5-3 (2-1) Gól: Molnár Márton,
Farkas Péter, Magyar Zsolt.
-lt-

Baranyai Pál együttese egy öngóllal
nyitott, de ezt még sikerült egalizálni.
A folytatás viszont némi rövidzárlatot
és négy hazai gólt eredményezett. A tetemes hátrányon már csak faragni tudtak a gödöllőiek, így helyet cserélt a két

Futsal NB II., 12. forduló
December 12., péntek 20:00
MAG-LOG Team CFT –
Nyírgyulaj KSE
(SZIE Sportcsanok)

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 lezárultak a
nevezések, összesen 12 csapat ne-

vezett. A bajnokság mérkőzéseit 12
héten keresztül láthatják a kilátogató nézők a sportcentrum sátorral
fedett műfüves pályáján.
Részletek és sorsolás megtalálható
a www.sevo.hu weboldalon.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

DECEMBER 5-ÉN
két előadással zárjuk az első
világháborús előadássorozatunkat,
amire szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
DR. TÓTH ORSOLYA
könyvtáros-muzeológus,
főmuzeológus
(HM HIM Hadtörténeti
Múzeum):
A Hadsegélyező Hivatal
tevékenysége
a Hadtörténeti Múzeumban
őrzött plakátok tükrében
és
DR. ZÁVODI SZILVIA
történész-muzeológus,
főmuzeológus
(HM HIM Hadtörténeti
Múzeum):
Első világháborús emlékek
című előadásait hallgathatjuk meg
a Királyi Váróban 17 órai
kezdettel.
Az előadások ingyenesek!

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
December 3., szerda, 17.00:
Gordos Éva (fuvola) növendékeinek
hangversenye
December 4., csütörtök, 17.00:
Ferenczy Beáta (zongora) növendékeinek hangversenye
December 5., péntek, 18.00:
Somodi Károly (trombita, furulya)
növendékeinek hangversenye
December 6., szombat, 11.00:
Az akkordikus tanszak kiemelt
hangversenye
December 8., hétfő, 17.00:
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky Ilona
(zongora) növendékeinek hangversenye
December 9., kedd, 18.00:
Ivántsó Tünde (zongora) és Lázár
Attila (kürt) növendékeinek hangversenye
December 10., szerda, 17.00:
Juniki Spartakus (hegedű) 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

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT DECEMBERI ÉS JANUÁRI MEGJELENÉSEI
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat
decemberben és januárban az alábbiak szerint jelenik meg:

2014. ÉVI UTOLSÓ MEGJELENÉS: DECEMBER 16.
2015. ÉVI ELSŐ MEGJELENÉS: JANUÁR 20.
A hirdetésfelvétel 2014. december 16-tól 2015. január 12-ig szünetel!
EGYENLŐ ESÉLYEKKEL
Több mint 3000 magyarországi
település, köztük Gödöllő is elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi
programját. Az ÁROP-1.1.162012-2012-0001
„Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása” című
kiemelt projekt keretén belül a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésében a Türr István
Képző és Kutató Intézet (TKKI),
mely az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézménye, az önkormányzatok
számára mentori szolgáltatás
és szakmai képzés formájában
nyújtott segítséget. Ezáltal az önkormányzatok országszerte egységes elvek mentén készítették el
programjaikat.
Gödöllő Helyi Esélyegyenlőségi
Programja
Gödöllő Város Önkormányzata
fontos feladatnak tekinti a helyi

lakosság életminőségének folyamatos javítását, a társadalmi szolidaritás megteremtését, a hátrányos
helyzetű csoportok felzárkózási
esélyeinek biztosítását. Legfőbb
célként a lakosság és az intézmények illetve egyéb szervezetek öszszefogásának erősítését tűzték ki,
ennek szellemében dolgozták ki a
dokumentumot
A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban dr. Gémesi
György polgármester lapunknak
az alábbiakat nyilatkozta:
„A város programja széleskörű
célterületek támogatására irányul.
Az intézkedési tervekben reálisan
megvalósítható feladatok kerültek
kidolgozásra, amelyhez nélkülözhetetlen a társadalmi összefogás, az
intézményi struktúra és a civilszervezetek együttes közreműködése.
A HEP Fórum aktív tevékenysége
mellett három másik szakmai fórum működik, amelyek a Program
mentén összekapcsolódtak, így
segítik a megfogalmazott célok elérését.
Helyi Esélyegyenlőségi Progra-

munk kiemelt figyelmet fordít a fiatalok támogatására, mind az oktatás, mind az álláskeresés területén.
A helyi roma önkormányzatunk is
nagyon aktív. Nem csak az akkut
problémákra koncentrál, hanem a
roma fiatalok szemléletformálásával és orientálásával is foglalkozik.
Településünk közösségének minden tagjának érdeke a szolidaritás
erősítése, és az esélyegyenlőség
megteremtése, amely elősegíti a
hátrányos helyzetű csoportok életminőségének javulását. Ennek
érdekében minden erőnkkel azon
munkálkodunk, hogy az itt élők
számára megteremtsük az ehhez
szükséges feltételeket, amelyeket
az intézkedési tervekben megfogalmaztunk.
E tervekben célként határozzuk
meg egy olyan együttműködési
rendszer felállítását, amely a programalkotás illetve a végrehajtás
során biztosítja a szakmai nyomonkövetést, az ellenőrzést valamint
az értékelést, ezért hívtuk életre a
HEP Fórumot.”

Mik azok a Helyi Esélyegyenlőségi Programok?
Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyújtott támogatást az
ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú projekt keretében.
A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben
élők, romák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgálat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az önkormányzat a felmerülő nehézségekre – a TKKI közreműködésével
– a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve célcsoportonként különböző
intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül megvalósítanak, és amelyeket kétévenként felülvizsgálnak.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

2013. évi taggyűlési határozatok III.
11/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
a Társaság 2013. évi üzleti tervét
elfogadja.
12/2013 (05.23.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a
Társaság között kötendő, a Kastély
parkfenntartására fordítandó, 8 182
304 Ft értékű 2013. évi támogatásra vonatkozó Támogatási Megállapodás aláírását. A Támogatási
Szerződés a Határozat elválaszthatatlan melléklete.
A Taggyűlés egyetért azzal, hogy a
Támogatási Szerződést a Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
aláírja.

13/2013 (09.03.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, a Szecesszió
éve Gödöllőn 2013-as rendezvénysorozat keretében 2.000.000 Ft
összegű a Kastélyban 2013. szeptember 29-ig látogatható „Zsolnay kerámiák – A hasznosságtól a
szépségig” című időszaki kiállítást
megvalósítására nyújtandó Támogatási Szerződés megkötését. A Támogatási Szerződés a Határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A Taggyűlés egyetért azzal, hogy a
Támogatási Szerződést a Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
aláírja.
14/2013 (09.03.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése

jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között 2010. december 22én megkötött Lovarda Használati
Szerződés módosítását a használati
időpontok bejelentési idejének és a
használati díj évenkénti, a KSH által közzétett inflációs rátával történő emelkedése tekintetében.
A szerződés-módosítás a Határozat
elválaszthatatlan melléklete.
A Taggyűlés egyetért azzal, hogy
a szerződés-módosítást a Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
aláírja.
15/2013 (09.03.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
jóváhagyja és elfogadja a Társaság
Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.
A Felügyelő Bizottság ügyrendje a
Határozat elválaszthatatlan melléklete.
A Felügyelő Bizottság ügyrendje a
taggyűlési határozat hozatalt követő napon lép hatályba.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 24-30-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
December 1-7-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Gémesi György polgármester decemberi fogadónapját
az alábbi időpontban tartja:
2014. december 10-én, délelőtt 10-12 óráig, 14-16 óráig

Tájékoztató – 1%
Tájékoztatásul közöljük, hogy a gödöllői Táncsics Mihály úti Óvoda –
a “Gödöllői VI. sz. Óvoda Gyermekeiért” Alapítványának a személyi
jövedelemadó 1 százalékából felajánlott összege a 2013. évben 134.973
forint volt.
Ebből az összegből az óvoda arculatának bemutatását bővítettük. Ez az
intézményünknek a városi rendezvényeken, valamint a médiában való
egységes megjelenítését segíti.
Köszönjük (felajánlásukat) felajánlásaikat és további támogatásukat.
Lajos Mihályné, az alapítvány képviselője

2014. december 2.
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Mob.: +36/30-952-9987

A VÁROSI PIAC
ÜNNEPI PROGRAMJA ÉS
NYITVA TARTÁSA:
December 6. (szombat,
9-11-ig): Vendégünk a Mikulás
15-től (hétfő): Termelői,
kereskedői fenyőfa-árusítás
(luc, fekete, ezüst, duglasz,
normann)
23. (kedd): halászléfőzés: (2
szelet hal, 0,7l hallé) 590 Ft/
adag, töltött káposzta:(2 töltelék
+ apró 60dkg) 690 Ft/ad.
30-án (kedd): szilveszteri
kocsonyafőzés (0,7l ) 400 Ft/ad.
Az ételek rendelhetők a helyszínen v. a 06-30-5030777 telefonszámon

29-30-31-én: szilveszteri
kellékek árusítása
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
21-én (aranyvasárnap):
7-12-ig.

24. (szerda), 27. (szombat)
31. (szerda): 7-12- ig.
25. (csüt.), 26. (péntek),
január 1. (csüt.): ZÁRVA
Kellemes ünnepeKet és boldog
új esztendőt KívánunK!
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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
+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN
+Új építésű 1 szintes ikerházi lakások eladók a kertvárosban 2szoba+ nappalis kulcsrakészen már 18,9MFt-tól, ill.3+
nappalis 21,9M-ért! 20-772-2429
+Új építésű lakások a belvárosban eladók 300EFt-os nm/
áron 70-80nm-esek nappali+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429
+Eladó a központban kétszobás, délnyugati fekvésű lakás!
Iár: 8 MFt!! 20-804-2102
+Egyetemhez közel újszerű, 2011-ben épült, 1szintes 3szoba+ nappalis családi ház garázzsal 418nm-es telken eladó
25,9M-ós i.áron! 20-772-2429
+Szépen felújított, 44m2-es lakás a központban eladó, beépített konyha, szoba bútorzattal! Iár: 10.6MFt! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Ádám utcában, teljesen felújított 92m2-es ház, 1606m2-es telekkel sürgősen eladó!
Iár:20.5MFt! 20-539-1988
+Eladó 3 szobás, 75nm-es, erkélyes téglalakás! iár: 11.9
MFt. 20-804-2102

+(3740) Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy téglaépítésű nappali+5szobás amerikai konyhás 2fürdőszobás családi ház garázzsal, pincerésszel. I.á.:24,5 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn a belvároshoz közel 1081 nm-es építési telek eladó. Buszmegálló, boltok közel. Tel: 20/351-6904

+Ha szeretne egy szomszédmentes saroktelket az M3-as lehajtótól 3-4 percre Szadán a Kisfaludy és a Csapás u. sarkán,
+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nm-es 2szo- itt a lehetőség! Két helyrajzi számon, 4381 nm-es, 80 méteres
bás téglaépítésű lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es utcafronttal építési telek eladó. A szomszéd házaktól egy műút
telken. A tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a kereszt- választja el. Ingatlan beszámítás szóba jöhet. 30/6191-956
ben 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 ALBÉRLET KIADÓ
+Eladó Veresegyházán egy 1000nm-es építési telek egy +Bérbeadó Gödöllőn egy 3szobás felújított igényesen kialatéglaépítésű melléképülettel alkalmi áron: 7,5 mFt 20-919- kított családi ház garázzsal az Isaszegi úton. 100.000 Ft
+kaució 2hónapra+rezsi 20-919-4870
4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy kb 700-800nm közötti tel- +Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.
ken egy 2 és fél szobás, déli fekvésű, összkomfortos, téglaépítésű +Kertes családi ház kiadó: 100 nm-es, gázkonvektoros, Máriabesnyőn. Kéthavi kaució. Tel: 20/335-0027
családi ház melléképülettel. I.á.: 17,5 mFt 20-919-4870
+(3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K. utcában egy 120nm +Gödöllőn a Szt. János utcában légkondicionált, gázkonvekalapterületű téglaépítésű családi ház beépíthető tetőtérrel. toros, két szoba étkezős, 64 nm-es, 1.em. lakás 70.000,-Ft+
A ház alatt 120nm-es alagsor található. Az épület saroktel- rezsi bérért 2 havi kaucióval kiadó. Tel: 20/9423-112
ken helyezkedik el 1000nm-es területen. I.á.: 24,9 mFt 20- +Kiadó Gödöllő központjához közel 63nm-es, nagyrészt bú919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
torozott, 1 hálószobás, nappalis, egyedi fűtéses szép lakás,
+(3209) Eladó Gödöllő nagyfenyvesi részén egy 150 nm- magánszemélytől. Költözhető, házaspárnak ideális. 80eFt+
es alapterületű nappali+4szobás telesen felújított családi rezsi. 2havi kaució szükséges. 30/4464-622, 28/417-344
ház 815nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 3állásos +Hosszútávra kiadó, Gödöllő szívében 80nm-es, 3szobás,
garázs. I.á.: 30 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu erkélyes, bútorozatlan lakás. Frekventált helyen, irodának is
+(3766) Eladó Gödöllőn a Brassó utcában egy nappa- alkalmas. 1 havi bérleti díj+ 2havi kaucióval azonnal költözli+4szobás tetőteres teljesen alápincézett garázsos és hető. 70/610-6840, 70/426-8569
egyéb helységes családi ház 515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt +Kiadó Gödöllőn, Palotakerten 62 nm-es, kétszobás, erké20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
lyes, 7.em. egyedi fűtéses lakás. 65.000,-+rezsi+ 2 havi kaució.
A lakás bútorozatlan, kivéve a konyha. Tel: 30/544-8148
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4lakásos
társasházban egy nappali+3szobás 100nm összalapterületű +Gödöllőn kiadó különálló, jó állapotú családi ház, fizetőképes,
felújított téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.: 25,9 intelligens párnak, max. 1 gyerekkel, egyedülállónak vagy diámFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
koknak. Konvektoros fűtés + cserépkályha, autóbeállás, kert. Ár
+(3719) Eladó Gödöllőn a Vasvári Pál utcában egy 3szobás megegyezés szerint. 20/499-7306, kerdesvalasz1@gmail.com
összkomfortos téglaépítésű családi ház 640nm-es telken. +Gödöllőn kiadó téglaépítésű társasházban, jó állapotú, 2.em.
I.á.: 22 mFt 20-919-4870
lakás, 2 szoba összkomfort, konvektoros fűtés, terasz. Ár meg+(3861) Eladó Gödöllőn a János utcában egy 56nm alapte- egyezés szerint. 20/499-7306, kerdesvalasz1@gmail.com
rületű teljesen felújított házban egy teljesen felújított 2szobás lakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+(3860) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Park közelében egy
+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő élelmiszerbolt meltöbbfunkciós lakóépület, melyben lakás és üzlet, csak üzlet
lett, trafik tevékenység részére kedvező feltétellel helyiség
vagy csak lakásként használható 120nm összalapterületen.
kiadó. Tel.: 20-3464-718.
A ház téglaépítésű, egyedi fűtéses, 2fürdőszobás, felújított.
I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870

+Gödöllő központjában, 54m2-es első emeleti, kétszobás
+(3862) Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen nappali (60nm)
lakás sürgősen eladó! Iár: 9.3MFt!!! 20-539-1988
+4szoba összkomfortos 2 fürdőszobás téglaépítésű szigetelt
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi 1200nm-es telken színvonalas családi ház. 140nm-es szuteházat vagy eladó telket. 20-944-7025
rén melyben több állásos garázs és több funkcióra alkalmas
helységek
vannak kialakítva. Eladási ár: 49mFt 20-919-4870
+Gödöllő belvárosában, teljesen felújított 77m2-es, 3 szobás
lakás eladó! Azonnal költözhető! Iár.: 14.9MFt. 20/944-7025 +Eladó Gödöllőn a kastély mögött a Honvéd utcában egy
+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén kétszintes nappali+4szobás 2fürdőszobás családi ház
eladó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, 1000nm-es telekkel garázzsal. I.á.: 41,5 mFt 20-919-4870
referenciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025 +Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban, csen+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102 des helyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla
lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel:
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
06-30-336-7266.
+Eladó Gödöllőn a Mátyás Király utcában 735nm-es telken
egy lakóház, melyből két különálló 2-2 szobás lakrész alakít- +Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajható ki. Az ingatlan, mivel a központhoz, belvároshoz közel donostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.
található, ezért vállalkozásra is alkalmas. Az ingatlan teljes Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló
közművel, garázzsal ellátott. Ezek ismeretében egy alkalmi szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
áron 11,5 mFt irányárért kínáljuk ezt az ingatlant. 20-919- házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65
nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
4870 www.fonixingatlanbt.hu
Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+(3507) Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy amerikai konyhás nappali+2szobás 2 fürdőszobás kertkapcsolatos terasz- +Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-napszal, garázzsal+szuterén téglaépítésű családi ház. I.á.: 25,5 pali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+(3859) Eladó Gödöllőn a belvárosban téglaépítésű liftes
házban egy 65nm-es igényesen kialakított 2szobás új épí- +Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 félszobás, ertésű társasházi öröklakás, melyhez tartozik egy 16nm-s kélyes, 2.em. konvektoros lakás eladó. Tel: 30/552-7579
terasz. I.á.: 23,2 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu +Gödöllőn, Palotakerten felújított másfélszobás (44 nm)
+(3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nap- lakás eladó: 8 millió Ft. Nagyobb (60-70 nm) lakás cseréje
pali+4szobás kiváló minőségű, szép megjelenésű családi ház érdekelne gödöllői lakótelepen. Tel: 20/968-0336
nagyméretű kertkapcsolatos terasszal több szobából erkély- +Befektetésnek kiváló, felújított, 36 nm-es garzon (+tárokapcsolat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték arány: 27,9 ló) Aszódon a központban eladó. Téglaépítésű, tehermentes,
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
jó a lakóközösség. Érd: 70/384-4813

KÍNÁLATUNKBÓL: • Az Újfenyvesben, új építésű,
nappali +3 szobás ikerházi lakás eladó. Iá:27,9 mFt.
•A Fenyvesben nappali+ 3 szobás, amerikai konyhás
családi ház eladó. Iá:38 mFt.
•A Fenyvesben 55 nm-es, 1,5 szobás, felújított, bővíthető téglaház eladó. Iá:14 mFt.
Bővebb információért keresse irodánkat!

+Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gödöllő központjában.
Érd.: 30/693-1838
+Gödöllő városközpontjában, az Átrium üzletházban, utca-fronton lévő 27 m2-es üzlethelyiség, mely akár irodának
is alkalmas, hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység konvektorral, légkondival hosszú távra kiadó. 1 havi kaució 65 ezer Ft. Tel.:
30/2242-653.
+Gödöllő központjában 55 nm-es üzlethelyiség nem fizető parkolási lehetőséggel, kedvező áron KIADÓ. Tel: 70/631-7554
+Gödöllő központjában 40 nm-es üzlet hosszútávra kiadó.
Érd: 70/535-4474
+János utcai garázs-soron ELADÓ egy GARÁZS. Tel:
30/311-8214
+Üzlet a patak téri üzletsoron 2015. január 1-től kiadó. Érd:
20/622-8987
+Kazinczy lakótelepi garázssoron garázs kiadó. Érdeklődni
este: 70/216-4331
ÁLLÁS

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

opelgaal@vnet.hu

+Gödöllői cég asszisztens kollégát keres angol nyelvtudással.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: evocool@evocool.eu
+BOLTI ELADÓT felveszünk! Gyakorlattal rendelkező,
nemdohányzó, szakképzett bolti eladót a Szőlő és a János
utca kereszteződésében lévő Csíkos ABC-be felveszünk! Tel:
70/772-7850
+Gödöllői vállalkozó kisegítő alkalmazottat keres. Munkavégzés: 4 órás részmunkaidőben. Helye: Gödöllői Városi
Piac. Bérezés megegyezés szerint. Érd: 30/384-1187,
20/972-5209
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+Családi házak, lakások takarítását, valamint gyermekfelügyeletet vállalok. Tel: 06-30-684-5516
+Szakipari, ÉPÍTŐMESTERI munkákhoz, elsősorban MŰGYANTA-ALAPÚ PADLÓBURKOLATOK kivitelezéséhez keresünk CSOPORTVEZETŐ, MŰVEZETŐ kollégát. Elvárások:
Mobilitás: munkavégzés folyamatosan változó munkahelyeken az ország egész területén. –Józan, rendezett életmód,
felelősségteljes hozzáállás; Fizikai munkában való részvétel.
B kategóriás jogosítvány. Előny: szakipari kivitelezés-irányításban szerzett tapasztalat, építőipari kisgépek kezelésében,
javításában való jártasság. Amit nyújtunk: Versenyképes,
teljesítményarányos bérezés, rendezett háttér, magas szintű
munkavédelmi biztonság, folyamatos munka. Cégünk telephelye Gödöllő. Rövid bemutatkozását kérjük az interfloor.kft@
gmail.com e-mail címre eljuttatni.
+Gödöllő környéki építőipari kivitelező cég keres FESTŐ,
BURKOLÓ, KŐMŰVES szakmunkásokat változó munkahelyeire. Műgyantaburkolatokat és kapcsolódó építőmesteri és
szakipari munkákat kivitelező építőipari cég keres szakmunkásokat (elsősorban festő, burkoló, kőműves) önálló munkavégzésre, folyamatosan változó munkahelyeken az ország
egész területén. Jogosítvány, szakmai gyakorlat, kisgép kezelői/szerelői tudás előny. Jelentkezés szakmai önéletrajzzal:
interfloor.kft@gmail.com

+A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona gödöllői in- SZOLGÁLTATÁS
tézménye 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.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, dip+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06lomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
70-502-5620
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
+„Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL! Minden, ami elrom20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
lott, hipp-hopp majd én megoldom. Elvetemedett ajtók, ab+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlakok javítása, szigetelése, zsanérok, zárak cseréje, mázolás
lat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
előtti munkák. KIKA, IKEA, JYSK bútorok összeszerelése.
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanács- 20/20-38-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com
adás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30+Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújítási munkát
592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
(festés, tapétázást, gipszkartonozást, hideg-meleg burkolást, homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
+Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG és KÁRPITTISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos munka. Tel: 06-20-3671-649
+PÁRKAPCSOLATI, VÁLÁSI MEDIÁCIÓ közös megegyezéssel. Bíróság által elrendelt közvetítői eljárás – igazságügyi
mediátorral. Információ: Szilágyi Katalin mediátor 70/4504322, mediacio-godollo.webnode.hu

+Gödöllőn lévő családi ház takarítására, állandó rendszerességgel, precíz, munkájára és környezetére igényes,
leinformálható takarítónőt keresek. Ajánlatot, fényképes +Utak, járdák téli akadálymentesítése (hó eltakarítás, sózás),
önéletrajzot e-mail-ben kérném: susztee@c2.hu vagy tel: műszaki mentés (elakadt gépjármű mentése, műszaki mentés
20/321-8599
csörlővel, starter hidegindítóval). Tel.: + 3630/622-7421.
+Az OktaTárs Nyelvstúdió angoltanárokat keres! Nyelvvizsga-előkészítésre, általános, üzleti és szaknyelvi angol oktatására. Munkavégzés helye: Gödöllő és környéke. Angol és
magyar nyelvű fényképes önéletrajzokat az info@oktatars.
hu e-mail címre várjuk.

+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

+Szadán üzemelő Baromfi +SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házvágóhídra erős fizikumú, aktív hoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelemunkatársakat keresek azon- pítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
nali belépéssel. Tel: 20/2095871
+A gödöllői PROMPT-H Kft.
Biztonságtechnikai és informatikai szervizes munkakör
betöltésére keres jelentkezőt.
Feladatok: Biztonságtechnikai,
informatikai rendszerek kábelezése, szerelése, (riasztók,
tűzjelzők, kamerás megfigyelő
rendszerek és tartozékai),
számítógépek
telepítése,
karbantartása, szervizelése
(hardware, software). Elvárás:
szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettség (elektronikai
műszerész) magas szintű
informatikai és elektrotechnikai tudás, jogosítvány. Előnyt
jelent: biztonságtechnikai és
számítástechnikai eszközök
szerelésében, videotechnikában (kamerás megfigyelőrendszer hardver eszközei) való jártasság, gödöllői, vagy környéki
lakhely. Jelentkezni a 70/3112890-es telefonszámon vagy a
zsolt.lengyel@prompt.hu e-mail
címen lehet.

+LAKÁSSZERVIZ, LAKÁSÁT KÉRÉSÉRE FELÚJÍTOM, kisebb munkák esetében is. Hideg-meleg burkolás, festés, víz,
csatorna, zárszerelés, riasztó, biztonsági zárak felszerelése.
06-70-201-1292
+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
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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vas+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipsz- tag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
kartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szaképítőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes mai háttér. Bárándi József 20/532-7275
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
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+Eladó: HŐTÁROLÓS KÁLYHA 4,5 Kw-os, keveset használt (iár: 39.900,-Ft). MÉRLEG 200kg-os, tolósúlyos (iár:
25.000,-Ft). FAABLAKOK-AJTÓK tok nélkül, több méretben 500-3.000-Ft-ig. HAJTÓMŰVES VILLANYMOTOR
(220/380V) derékszögű meghajtás, 3Kw, 2 tonnáig emel,
(emelő, teherlift), új, (iár: 100.000,-Ft). Ruhásszekrény, használt 3.000,-Ft, TV állvány, üveges 5.000.-Ft. 30/987-1670
+Almásy Katalin vásárol magas áron bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat,
könyveket, csillárt, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot díjtalan kiszállással.
+HAHÓÓÓ! Jönnek az ünnepek! Frissülj fel, szépülj meg! 30/308-9148
Óriási kedvezményekkel várlak titeket decemberben. Hozd
magaddal egy barátodat, családtagodat, és a Te hajad így
féláron lesz.:-) Hívd Mónikát most: 20/328-0222
+Ajándékozzon FÉNYT, MELEGET, D VITAMINT és EGÉSZSÉGES BARNA BŐRSZÍNT! Szolibérlet akció! –az ön igénye
szerint! 30 perctől – 120 percig. Lejárati idő 3 hónap. Szintén ajándékötlet! Lepje meg szeretteit FLABÉLOS bérlettel.
3.000,-Ft-tól 15.000,-Ft-ig, hosszú lejárati idővel. Gödöllő,
Patak tér 2. Tel: 28/412-564, www.godolloi-szolarium.hu,
www.godolloiflabelos.hu
+Eladó egy gépkocsi kerékemelő trapéz, új, Elephant fém
tetőcsomagtartó, 58x45 cm barna bőr utazótáska, sárgaréz
marokkói vésett mintás tál, átmérő 65 m. Tel: 30/470-1791
OKTATÁS
+TANGÓHARMONIKÁK ELADÓK: Felszámoltam gyűjteményem: különböző márkájú, nagyságú harmonikák garanciával. 30/457-6050

Karácsonyra ajándékba válassza a
jogosítvány lehetőségét!

+Matematika, fizika, kémia korrepetálás. Magántanulók
felkészítése több tantárgyból, folyamatosan: Juhász Károly: +RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
30-908-4130
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ, MA- darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, minGYAR intenzív/félintenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános denféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásányelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi rolunk! Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961
tanárokkal kedvezményes óradíjakkal. Kedvezményes felkészítés City&Guilds és EURO akkreditált angol nyelvvizsgákra
az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Tel: 28/511-366, 20/556-2653
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzle+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL, GYEREKNÉ- tünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
MET nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb oktatási anyagok- új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemkal, digitális táblával kiegészítve. Felkészítő tanfolyamok ben) 06-30/536-4300, 28/611-728
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
EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfoga+Egyedülálló, aktívan dolgozó, rendezett anyagi körülmé- dok. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
nyek között Gödöllőn élő nyugdíjas mérnök keres szabadidő
eltöltéséhez, hétvégi programokhoz 30-40 év körüli, függet- +MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
len hölgyet, akit nem zavar a korkülönbség. 30/2635-185 Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
TÁRSKERESŐ

ADÁS~VÉTEL

+ÜDÜLÉSI JOG Gyulán a Hőforrás üdülőben 2014.12.28. –
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1li- 2015.01.10-ig kedvezményesen átadó. 4 hét 66.600.-Ft, 2
hét 33.300.-Ft. Érd: 20/534-5740
ter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégi- +Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
ségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁRO- +Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
LOK. Tel: 28/412-230
+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat CSÁNYI télálló almával. (Idared, Zöld és KR-11
(Jonatán-Starking)). Ár: 60-120 Ft-ig. Tel: 28/411-298,
20/4359-650
+Eladó 120 literes fagyasztószekrény, 255 literes hűtő,
alumínium öntött mintás kerti garnitúra, asztal 4 db székkel, 50 literes kosaras üvegballonok. Érd: 28/414-093,
30/613-1280

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. DECEMBER 9.
Megfejtés: Egyik hírközlési eszközünk ünnepe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Váradi Valéria, Antalhegyi u. 16/a.,
Reményi Nelli, Kothlán S. u. 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szabadi János Asbóth u. 21., Koppányi István, Országalma u. 8.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóthné Markó Anikó, Kossuth L. u. 58.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Ormos Miklós, Sík S. u. 25., Rostásné Abonyi Mária, Kazinczy krt. 23.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Jolán, Rigó
u. 17., Sánta Attila Csaba, Simon I. u. 10.

2014. december 2.

