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Az épület állapotát súlyosan veszélyeztető rongálások történtek a Testőrlaktanyában. Már a
(6. oldal)
falakat is megbontották.

A női röplabda Magyar Kupa elődöntő 1.
mérkőzésén 3:1-re kikapott az Újpesttől a
(8. oldal)
TEVA-GRC.

A Gödöllő Kultúrájáért Díj nyertesei: Horváth Zoltán, Levendula Galéria

Színházi és képzőművészet
A Magyar Kultúra Napja alkalmából csütörtökön este, a Művészetek Házában megrendezett ünnepségen dr. Horváth
Zoltán, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének vezetője
és a Levendula Galéria kapta
meg az idei Gödöllő Kultúrájáért Díjat, amiket a város képviselő-testülete ítélt oda. Az
okleveleket dr. Gémesi György
polgármester adta át Horváth
Zoltánnak és Sz. Jánosi Erzsébet galériavezetőnek.
Az ünnepséget Benedek Krisztina,
Joób Emese és Pertis Szabolcs népzenei „meglepetésműsora” vezette
be, majd Gémesi György polgármester mondott köszöntő beszédet,
aki nem csak a kitüntetettekről szólt
méltatóan, hanem a városunkban
működő kulturális műhelyekről is.

Fotó: Balázs Gusztáv

Hangsúlyozta, jóllehet hétköznap
van, a Művészetek Háza ezúttal is
tele volt, hiszen a kultúra Gödöllőn
a mindennapi élet részét képezi. A
kultúra ugyanis képes arra, hogy át-

segítse az embereket a mindennapi
nehézségeken. Mi több, Gödöllőn az
emberek hozzászoktak a magas színvonalú kulturális élethez, ami már
nem csak a városban vagy a térség-

Kiöntik kis Balázst

Készül a szobor
ben, de országszerte híressé teszi a
várost.
A szokásoknak megfelelően a
díjazottakat egy rövid filmes összeállításban mutatták be a közönségnek, amely zsófolásig megtöltötte a
Művészetek Háza színháztermét.
A díjátadás után a díjazottak
oszthatták meg gondolataikat a
publikummal, illetve mondhattak
köszönetet. Horváth Zoltán egy
kicsit hosszabban, míg Sz. Jánosi
Erzsébet rövidebben foglalta össze
gondolatait.
A 17 éve életre hívott GÖFME
művészeti vezetője azt hangsúlyozta, hogy ez nem csak az ő díja,
hanem az egész „csapaté”. A Levendula Galéria irányítója pedig úgy
fogalmazott, hogy évekkel ezelőtt elültettek egy varázsmagot, ami a közösség erejével csodafává érett.
(folytatás a 3. oldalon)

Elnyerte a szakmai zsűri tetszését, és megvalósításra javasolták Erős Apolka Munkácsy-díjas
szobrászművész kis Balázs szobrát.
A főtéren felállításra
kerülő
„Altató” című
szobor 1:1-es
léptékű modelljét január közepén zsűrizte a
Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft. A meghívott
két szakértő, Illyés Antal és Király Vilmos szobrászművészek egyöntetű véleménye volt, hogy kiemelkedő művészi
minőségű, nagyon szépen kidolgozott,
izgalmas alkotás született, ami a város
emblematikus szobrává válhat.
(folytatás a 6. oldalon)
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Fontos a csúszásmentesítés
használhatóvá, hogy a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás.
A II. ütemben a városi gyűjtőutak és

lönböző cégekre és a magánházakra
is. A lakótelepeken és a társasházak
esetében a közös képviselők feladata
a járdaszakaszok tisztántartásának,
csúszásmentesítésének megoldása.
Szintén nem a VÜSZI dolga a városunkon áthaladó országos főutak

a lakótelepi utak takarítása történik
meg, majd a III. ütemben végzik el a
földutak tisztítását. A VÜSZI feladata a kerékpárutak és az önkormányzati tulajdonú épületek előtti járdák
takarítása is, a gyalogos közlekedési
utakat azonban azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell rendben
tartani, akiknek az ingatlana előtt található. Ez egyaránt vonatkozik a kü-

kezelése, ezekről a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-nek a feladata gondoskodni.
A VÜSZI az idén is segítséget nyújt
a lakosság számára csúszásmentesítő
anyagok beszerzéséhez. Az érdeklődők CaCl2 granulátumot, mészkő és
CaCl2 keveréket – úgynevezett zöldsót, valamint útszórósót vásárolhatjk
nak kedvezményes áron.

Tényleg érkezik a tél
A tavaszias hetek után úgy
tűnik, megérkezik a tél. A hét
végi havazás, ami az ország
egy részében jelentős fennakadásokat okozott, térségünket megkímélte, de ha igazak
az előrejelzések, akkor a következő napokban fagyra és
hóra egyaránt számítani kell.
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Továbbra is Gémesi György az elnök

Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás
Ismét dr. Gémesi Györgyöt Gödöllő polgármesterét választotta
meg elnökének a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás. A január 20-án megtartott társulási ülésen az elnök mellett a korábbi
alelnök is megkapta a bizalmat a további munkához, a tisztséget ismét Hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere töltheti be. A
pénzügyi- és ellenőrző bizottság elnökének Holló Ilonát, Zsámbok, tagjainak pedig Rimóczi Sándort, Nagytarcsa, és Sziráki
Szilárdot, Valkó polgármesterét választották meg.

A VÜSZI munkatársai felkészültek a
téli időjárás adta feladatokra. Az elmúlt napokban mindössze megelőző
jelleggel végeztek csúszásmentesítést, de a szóró toló gépjárművek és a
kézi hómunkások bármikor munkába
tudnának állni, ha a helyzet úgy kívánja.
Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a hó ellapátolása, és a
csúszásveszély elhárítása nem csak
a VÜSZI feladata! Az ő szakembereik a városi közutak közlekedését
biztosítják, aminek rendjét az 5/2004
(I. 28.) GKM rendelet szabályozza. Eszerint az I. ütemben mindig
az autóbuszjáratok útvonalát teszik

Módosítják az útdíjrendszert

Megvannak a változások
A lakosság, az önkormányzatok, a civil- és érdekvédelmi szervezetek fellépésének
köszönhetően felülvizsgálta
a kormány a január elsejével
bevezetett útdíjrendszert. Bár
az alapok maradtak, néhány
útszakasz kikerült a fizetős
kategóriából, valamint a megyematricák területi határai is
módosultak néhány esetben.
Pest megyében is van néhány
változás.

utolsó, hanem a megyehatár utáni
első csomópontig lesznek érvényesek.
Fontos változás, hogy ingyenes lesz
a 4. sz. főútnak Budapest felől a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtérig tartó, néhány száz méteres szakaszának
használata is, aki azonban az M0-as
felől közelíti meg a repteret, annak

utazást. Ebben az esetben az ecseri
kihajtónál kell letérnie az M0-ról.
Főleg az év első napjaiban „szaladtak bele” sokan a fizetős szakaszokba, nekik jó hír, hogy nemcsak a
pótdíj alól mentesülnek, ha február
végéig éves matricát vesznek, hanem
az egyéb esetekben szokásos szolgáltatási díjat sem kell megfizetniük.
Mivel az új rendszer jelentős terhet
jelent a nagycsaládosoknak és a mozgáskorlátozottaknak, a négy vagy
több gyermekes nagycsaládok és a

Február 1-jétől a megyei matricák
nem a megyehatár előtti utolsó, hanem a megyehatár utáni első csomópontig lesznek érvényesek, illetve
több új díjmentes szakasz is lesz.
A bevezetés után három héttel megtartott egyeztetésen negyvenkét
szakmai érdekképviselet és tudományos szervezet, közlekedési és közszolgáltató vállalat, települési és megyei önkormányzat, önkormányzati
szövetség vett részt, s ezután döntöttek a módosításokról.
Ezek szerint február 1-jétől a megyei
matricák nem a megyehatár előtti

továbbra is fizetni kell. Aki tehát Gödöllőről megy Ferihegyre, annak az
eddigi kb. 20 perc helyett, több mint
fél órát kell rászánnia az útra, ha
nem rendelkezik megyematricával,
és ingyenesen szeretné megoldani az

mozgásukban korlátozottak számára
utólagos kompenzációt biztosítanak
a D2 és D1 kategóriák díjai közti különbség megtérítése érdekében. Ennek a jogszabályi feltételei azonban
csak áprilisra teremthetőek meg. jb

Százmilliós szaúdi beruházás jön Gödöllőre
Mérnöki szolgáltató központot létesít Gödöllőn az ipari és kereskedelmi szolgáltató szaúd-arábiai Sherbiny Holdings,
a beruházás értéke meghaladja a 150 millió forintot.
A projektről Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Mohammed Sherbiny, a
Sherbiny Holdings elnöke tett bejelentést január 19-én.
A gödöllői létesítmény a vállalat első, nem a Perzsa-öböl térségében megnyíló irodája, ami idén áprilisban kezdi meg
tevékenységét. A beruházás eredményeként 50 új munkahely jön létre, ahol tapasztalt és frissen végzett mérnököket
egyaránt fognak alkalmazni.
Mohammed Sherbiny, a Sherbiny Holdings elnöke elmondta: számos ország vizsgálata után, főként a szakképzett
munkaerő és a kedvező befektetési környezet miatt esett Magyarországra, konkrétabban Gödöllőre a választás.

A résztvevő településvezetők elfogadták a szervezet 2015. évi költségvetését,
áttekintették a társulási célokat, amik között kiemelt helyen szerepel a térségi
turizmus, de szó esett arról is, hogy megvizsgálják a kerékpáros közlekedés
fejlesztésének lehetőségeit is.
A polgármesterek a májusra tervezett gödöllői természetfilm fesztivál, és a
júniusban megrendezésre kerülő Arbofeszt előkészületeiről, tervezett progbj
ramjairól is tájékoztatást kaptak.

Kopogtat az influenza

A járvány kapujában
Elkezdődött az influenzajárvány
az országban, az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) jelentése szerint egyre több beteg
fordult orvoshoz influenzaszerű
tünetekkel.
Az OEK honlapján olvasható öszszegzés szerint a harmadik héten
a fővárosban és 16 megyében
emelkedett az influenzaszerű megbetegedés
miatt orvoshoz fordulók száma az előző hetihez képest.
A betegek száma Fejér és Pest megyében,
valamint a fővárosban
volt a legmagasabb.
A legutolsó hivatalos
adatok szerint a betegek 19,5 százaléka gyermek, 41,8 százaléka
15-34 éves fiatal felnőtt volt.A laboratóriumi vizsgálatok a legtöbb
esetben az influenza A vírusát mutatták ki a beküldött mintákban, de
a B és az RS vírus által is történtek
fertőzések.
Mint azt dr. Vörös József, a Pest
Megyei Kormányhivatal Gödöllői
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének tisztifőorvosa lapunknak elmondta, térségünkben
január második hetétől kezdett
meredeken emelkedni az influenzaszerű megbetegedések száma.
A bejelentett betegek heti száma
hozzávetőlegesen a fele a tavalyi
évi legmagasabb heti értékének.
Jelenleg még nem influenzáról,
hanem influenzaszerű megbetegedésekről beszélünk, mivel a Gö-
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döllői és az Aszódi járásban élők
körében avírus az idei szezonban
még nem került kitenyésztésre. A
területen néhány kisebb közösségi
(gyermekintézményi) esethalmozódásról tudomásuk van, de intézménybezárásról még sehonnan
sem kaptak információt. Hangsúlyozta, ez egyébként sem az ő

A szakemberek szerint még most sem késő

hatáskörük, ilyen intézkedésekről az intézmények vezetői saját
hatáskörben döntenek a hiányzók
nagy száma esetén.
Ahogyan intézménybezárás, úgy
lapzártánk idején látogatási tilalom nincs a területhez tartozó fekvőbeteg intézményekben.
Amennyiben ilyen döntésre szükség van, az erről szóló határozatokat az ÁNTSZ saját honlapján
teszi közzé, akik minden fórumon
igyekeznek felhívni a figyelmet az
influenza elleni védőoltás lehetőségére. Mint megtudtuk, az idei
szezonban január 15-ig a tavalyinál mintegy 25 százalékkal kevesebb térítésmentes influenza elleni
oltóanyag került beadásra. A szakemberek szerint ez még most sem
kj
késő.
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Gödöllő Kultúrájáért Díj: Horváth Zoltán, Levendula Galéria

EU Régiók Bizottsága

Színházi és képzőművészet

Gyökeres átrendeződés
Csaknem egy évtizedes munkája után 2015-től már nem
tagja az Európai Unió Régiók
Bizottságának (CoR) dr. Gémesi György. A hírt Brüsszelben, a Régiók Bizottságában
és annak néppárti frakciójában (CoR-EPP) is értetlenül
fogadták, hiszen Gödöllő város polgármestere a magyar
CoR-tagság egyik legaktívabb
tagja volt.

(folytatás az 1. oldalról)

Dr. Horváth Zoltán, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének (GÖFME) művészeti vezetője
a gödöllői egyetemi évek végén el
készíthette első rendezését „56 izzó
ősze volt” címmel. A műsor sikerén
felbuzdulva 1998-ban Kőber Tamással létrehozta a mai napig nagyon
sikeres egyesületét az itt élő fiatal
tehetségek felkarolására. Művészi és
szervező képességére jellemző, hogy
1999 óta írt 2 önálló rockoperát, 1
zenés drámát, 1 mesejátékot, minden
évben megszervez 30-40 zenés műsort, de rendezett öt képzőművészeti
kiállítást is. Kedvenc elfoglaltsága
mégis a színházi előadások rendezése, amiből már 23 művet állított
színpadra. A GÖFME vezetőjeként
immár évtizedek óta aktívan részt
vesz a város közéletében. Az egyesület rendszeresen telt ház mellett lép
fel, népszerűsége túlnyúlik a város
határain. Az általa vezetett közösség
az elmúlt esztendőkben a gödöllői
rendezvények aktív részesévé vált.
2002 végén a Szent István Egyetemmel közösen megalakította az Argumentum Egyetemi Színpadot, mely
öt év szünet után tavaly indult újra.
Horváth Zoltán állandó szervezője
a Múzeumok Éjszakája, a Kutatók
Éjszakája, a Barokk Napok, az Adventi Napok, és más helyi rendezvényeknek is, valamint jelentős erőfeszítéseket tesz az egyetem és a város
kapcsolatának további erősítése érdekében.

A Levendula Galéria 2008 októberében nyílt önálló kezdeményezésként a kortárs képző- és iparművészet alkotásainak bemutatására,
forgalmazására. Vezetője, Sz. Jánosi
Erzsébet, az Iparművészeti Egyetem
múzeum menedzser szakán, valamint a Szegedi Tudományegyetem
festő szakán végzett tanulmányai hatására célul tűzte ki, hogy a gödöllői
művészeti hagyományokat megújító,
modern képzőművészeti alkotások
bemutatásával támogatja az itt élő
alkotókat. Rendszeresen itt mutatják
be munkáikat a gödöllői és a térségben élő alkotók, s a kiállításokhoz
rendszeresen kapcsolódnak zenei
programok és beszélgetések. A tárlatok egy része kapcsolódik az aktuális
gödöllői kulturális tematikus évhez.
A Levendula Galéria évek óta nagy
sikerrel kapcsolódik be többek kö-

Felsőoktatási vásár 15. alkalommal

A szakmának képez a SZIE
A tudás iránti kereslet nem csökken –
bizonyítja ezt az is, hogy csütörtöktől
szombatig 15. alkalommal rendezték
meg Budapesten az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást, több
mint 120 kiállító, csaknem az összes
hazai felsőoktatási intézmény, továbbá mintegy 30 külföldi képző részvételével. A három nap alatt a tízezret
meghaladó számban látogatták a
standokat, így a Szent István Egyetemét is, a továbbtanulni szándékozó
fiatalok, akiknek február 15-ig lehet
választaniuk szakot és iskolát.
Az egyetemen emelkedik azoknak
a száma, akik tudatosan választanak
a képzési palettából. Jól érzékelhető
ez az agrárképzési szakokon, amikre
mind többen érkeznek családi gazdaságokból, legyenek azok növénytermesztéssel, kertészettel vagy állattenyésztéssel foglalkozók.

A SZIE oktatási kínálata a gödöllői
Gépészmérnöki Karon a duális képzéssel bővül. A gépészmérnök hallgatók – választásuk szerint – képzési
idejük egy részét az első évfolyamtól
vállalatoknál tölthetik. Ennek azonban megvan az előzménye, hiszen a
karon több mint tíz éve működik a
kooperatív szakmai gyakorlat, ami-

zött a Múzeumok Éjszakája rendezvényeibe, de részt vesz olyan rangos
országos programsorozatban is, mint
az Ars Sacra Fesztivál, és a Magyar
Festészet Napja. A Levendula Galéria már nemcsak itthon jelent egyet
az igényes művészeti alkotásokkal,
hanem a határokon túl is. Szoros
kapcsolatot ápolnak Szabadkával, és
Gödöllő testvérvárosával, Csíkszeredával, több közös kiállítást rendeztek
a gödöllői művészeknek Erdélyben
és Délvidéken, az ott élő alkotóknak
pedig városunkban nyújtanak rendszeres bemutatkozási lehetőséget.
A Magyar Kultúra Napja és a
Gödöllő Kultúrájáért Díj átadása
alkalmából rendezett ünnepséget a
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének produkciója zárta.
(T)

nek során a felsőbb évfolyamosok
jobbára nemzetközi cégeknél szereznek szakmai jártasságot, készítik
szakdolgozatukat, s gyakran ezeknél
a partnereinknél is helyezkednek el.
A legváltozatosabb érdeklődési
körű látogatókat vonzotta a gödöllői
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, amely öt képzési tudományterületen, 9 alap és 12 mesterszakon valamint két osztatlan tanári képzésen
kínál képzést. Emellett öt felsőoktatás
szakképzés szerepel a palettán. (l.t.)

A Régiók Bizottságának 12
magyar tagja
között a 2015től 2020-ig terjedő időszakban csupán 2
polgármester
lesz, a többiek
mind megyei
közgyűlések
tagjai vagy önkormányzati képviselők. Holott az
uniós gyakorlat szerint a listát úgy
kell összeállítani, hogy az leképezze az ország teljes önkormányzati
rendszerét – a kistelepülések polgármestereitől, a megyei jogú városok
vezetőin át egészen a megyei közgyűlésekig. Illetve, hogy az önkormányzati választások eredményei is megjelenjenek az összeállított listában. A
mindenkori magyar kormányzatnak a
feladata az, hogy egyeztessen az önkormányzati szövetségekkel (pl. Magyar Önkormányzatok Szövetsége)
és érdekképviseletekkel, megtárgyalja azok javaslatait, majd egy közös
álláspontot kialakítva megküldje a
névsort Brüsszelnek.
– Mi történt pontosan? – érdeklődtünk Gémesi Györgynél, aki
már 8 éve dolgozott a CoR-ban.
– A Régiók Bizottsága magyar
delegációja listájának jóváhagyása
tekintetében többször változott korábban a minisztériumi illetékesség,
mostantól a Miniszterelnökséghez
tartozik. Bár az egyeztetéssel Nagy
Sándor, Kistelek polgármestere volt
megbízva, én tavaly szeptembertől
kezdve több alkalommal próbáltam
személyesen időpontot kérni a magyar delegáció tárgykörében Lázár
János miniszter úrtól, ami sikertelennek bizonyult, tekintettel arra, hogy
visszahívást és választ sem kaptam.
Arról sem értesítettek bennünket
előzetesen, hogy a kiküldött teljes
jogú tagok delegációs listáján nem
vagyunk rajta. Mindezt csak akkor
tudtuk meg, amikor megláttuk a kománydöntést a Magyar Közlönyben.
– Az elkövetkező ötéves ciklusban pusztán két polgármester képviseli Magyarországot a Régiók Bizottságában.
– A mostani döntéshez két észrevételem van. Az első, hogy a CoR
mostani teljes jogú magyar delegációjában szereplők közül tízen megyei
közgyűlések tagjai, és mindössze két
polgármester van közöttük. A megye
viszont nem képviseli az önkormányzatokat, így nem felel meg annak az
elvnek, hogy a delegáció összetétele
lefedje az önkormányzati rendszert.

Ráadásul a megyei közgyűlés tagjait
politikai alapon választják ki. A második, hogy a mostani lista nem az
önkormányzati választások eredményeit tükrözi, hanem a parlamentiét.
A döntés politikai alkun alapszik,
nem hallgatták meg az önkormányzati szövetségeket, holott a Régiók
Bizottsága munkájában a régiók, önkormányzatok érdekei jelennek meg,
és nem a politikai célokéi.

– Az új tagok be tudnak majd
kapcsolódni a kinti munkába?
– Személy szerint az évek során
rengeteget dolgoztam a Régiók Bizottsága EPP-frakciójának tagjaként
azon, hogy Magyarország érdekei és
arculata reálisan tükröződjön. Ebben
az uniós intézményben nem kevés idő
szükséges ahhoz, hogy egy-egy új tag
komoly szakmai munkával, üléseken, találkozókon való párbeszédekkel, CoR dokumentumtervezetekhez
módosító indítványok benyújtásával,
hiteles személyével elérje azt, hogy a
szavára hallgassanak. Nagyon fontos,
hogy kialakuljanak személyes kapcsolatok is.
– Brüsszelben elfogadták személyét, elismerik szakmai munkáját.
– Kint is értetlenül állnak a helyzet előtt, hiszen az új ciklusban az
egyik CoR szakbizottság elnökjelöltje lehettem volna, erről már folytak
az egyeztetések. Büszke vagyok arra,
hogy ennek eredményeként az utóbbi
években minden CoR-ban felmerülő
és Magyarországot érintő kérdésben
a CoR EPP-frakciója a magyar delegációból közvetlenül engem keresett
meg véleményt kérve, vagy szakmai
anyag kidolgozására. Több CoR-EPP
kihelyezett ülést, rendezvényt tartottunk Gödöllőn. 2014 elején pedig a
CoR EPP-frakció az oktatás, ifjúság,
kultúra és kutatás témakörökkel foglalkozó EDUC szakbizottság koordinátorának jelölt és választott meg,
vezetve az EPP EDUC előkészítő üléseit.
Természetesen tudomásul veszem
a döntést, de nagyon szomorú vagyok, hogy az ország, és ezen belül
az önkormányzatok ügyeinek dolga
ilyen fordulatot vett. Például az egyik
általam kidolgozott, „A kulturális
örökség integrált európai megközelítése felé” című CoR-véleménytervezet munkája tavaly szeptemberben
kezdődött és sikeres vitákat folytatva
került szakbizottsági szinten elfogadásra, amelynek végső szavazása a
CoR 2015. áprilisi plenáris ülésén lesz
napirenden. Ez témakörében érinti a
Gödöllői Királyi Kastélyt is. Most ez
a munka is felelős nélkül marad.
(A)

4 Gödöllői Szolgálat

Sikeres volt a Madách Imre iskola ötlete

A Házasság Hete

Justus Liebig kémiaverseny
2014 novemberében kémia
versenyre invitálta Gödöllő és
térsége általános iskolás diákjait a a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium. A verseny elsődleges célja a diákok kémia iránti
érdeklődésének felkeltése, a
tantárgy szélesebb körű népszerűsítése volt; a szervezők
szerették volna elérni, hogy a
tanulók a kötelezően elsajátítandó ismereteken túl is merüljenek el a kémia rejtelmeiben.
A háromfős csapatok egy feladatlap
kitöltésével és egy általuk választott
környezetvédelmi témában készített
prezentációval jelentkezhettek.
Az első fordulóban tizenöt csapat
vett részt. Közülük a 6 legjobb került
be a január elején megtartott döntőbe, ahol a gödöllői Damjanich és Petőfi iskola tanulóinak, az ikladi és a
turai diákoknak a Madách iskola laA Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola Iskolanyitogató programjai az első osztályt választó
gödöllői szülők és gyermekek
számára:
– 2015. február 10-én (kedden)
17 órakor az Igazgató Asszony
tájékoztatja Önöket iskolánkról a
2015/16-os tanévben tervezett első
osztályainkról.
– 2015. február 13-án (pénteken)
16.30-tól keressük Gödöllő „Kis
Csillaga”-it. Előzetes jelentkezés
alapján várjuk azokat az iskolába
készülő gyerekeket, akik szeret-

borjában szerzett gyakorlati tapasztalataikról kellett számot adniuk.
A laborkísérletek elvégzése után
a diákok törvényszerűségeket fogalmaztak meg, forrást elemeztek,
számoltak, a döntő második felében
pedig a többi versenyző és a háromtagú zsűri előtt mutatták be az általuk
készített prezentációkat.
A verseny eredménye:
1. helyezett: Petőfi Sándor Általános
nek verset-, vagy mesét mondani,
énekelni, táncolni és ezt szívesen
be is mutatnák nekünk.
– 2015. március 2-ig lehet eljuttatni hozzánk azokat a gyermekek
által készített alkotásokat (rajz,
festmény, kollázs), melyeket a Városi Rajzpályázatunk felhívására
készítettek.
– 2015. március 17-én 7.45-től
kezdődő nyílt délelőttünkön betekintést nyerhetnek osztályaink,
tanítóink tevékenységébe.
– 2015. március 21-én 9-11óra
közt „Tea délelőtt” programunkon

Helyszín: Gödöllői Baptista Gyülekezet (Gödöllő, Kornya Mihály u. 2.)

Egész napos interaktív esemény,
ahol a Biblia összképének megértése élmény

Február első felében a házasság felé
fordul a világ figyelme. A Házasság
Hete rendezvénysorozatot, amit az
idén február 8-15 között rendeznek
meg, és a Házasság Világnapját,
február második vasárnapját, egyre nagyobb érdeklődés kíséri.
Gödöllőn idén a Fészek Nagycsaládos Egyesület és a Megújuló Nemzedékért Alapítvány is programokat szervez ennek jegyében.

A győztes gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola csapata

Időpont: 2015. február 7.,
szombat, 10.00-16.00

Ószövetségi Barangolás

2015. január 27.

Civil

A részvételi díjjal kapcsolatban jelentkezni lehet:
Füsti Molnár Gábor
fustimg@nebih.gov.hu
06-70/436-0522, 06-20/886-1662.
Előadó: Kovács Balázs, kovacsbalazs@bib.hu, +36-20/252-8400

Iskola Gödöllő, felkészítő tanár: Tóthné Balogh Edit.
2. helyezett: Hevesy György Általános Iskola Tura, felkészítő tanár: Demeter Dóra.
3. helyezett: Német Nemzetiségi Általános Iskola Iklad, felkészítő tanár:
Mayer Józsefné.
A szervezők úgy vélik, a verseny elérte a célját, bíznak benne, új hagyomány vette kezdetét, s jövőre még
több diák érdeklődése fordul a kémia
mi
felé.

a leendő első osztályos tanítóinkkal találkozhatnak, ismerkedhetnek.
Várjuk Önöket, jöjjenek el hozzánk, ismerkedjenek velünk!
A Gödöllői Petőfi iskola pedagógusai

Program:
10.00-10.45: 1. előadás
10.45-11.00: akávészünet
11.00-11.45: 2. előadás
11.45-12.00: kávészünet
12.00-12.45: 3. előadás
12.45-13.45: ebédszübet
13.45-14.30: 4. előadás
14.30-14.45: kávészünet
14.45-15.30: 5. előadás
15.30-16.00: levezetés
Közös ebédről a gyülekezet gondoskodik!

www.BIB.hu

A Gödöllői Fészek Nagycsaládos Egyesület értéknek tekinti a család
egységét, amelyben férfi és nő a hétköznapokat tehetik felejthetetlenné
maguk és gyermekeik számára, ha kapcsolatuk szeretetteljes. A „Házasság Világnapjáról” való megemlékezés célja annak bemutatása, hogy
igenis léteznek még jó, tartós és boldog házasságok, és az egészséges
társadalom alapja a jó házasságon nyugvó egészséges család.
A nagycsaládos egyesület erre az alkalomra egy előadással egybekötött megemlékezést tart 2015. február 6-án, 16 órakor a Civil Házban
(Szabadság út 23.).
Majsai László (pszichopedagógus és terapeuta) előadása: A házasság
értékei címmel
Családban élni jó, nagycsaládban még jobb!

Házas-társ és/vagy szülő-társ
Lehet-e mindkettőben kiteljesedni egy családban? A házastársak kellő
figyelmet tudnak-e szentelni egymásnak amellett, hogy teljes értékű szülők is egyben? A párok hogyan tudják a lehető legtovább megtartani a
varázslatot, ami valamikor egymáshoz vonzotta őket?
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Most én olvasok!
Nem tudok visszaemlékezni
olyan időre, hogy ne olvastam
volna. Amikor még csak fura
kriksz-krakszok voltak számomra a betűk, s nagymamám vagy a
szüleim nem értek rá, hogy elolvassák a nem is tudom hányadik
mesét, magam költöttem történeteket a képekhez.
Amikor pedig már meg tudtam fejteni a betűk titkait, úgy éreztem, egy
hatalmas, csodálatos világ nyitja ki
előttem a kapuját. A gyerekek számára
óriási élmény, hogy maguk olvasnak el
egy-egy mesét, arról nem is beszélve,
milyen boldogan dicsekszenek azzal,
hogy elolvastak egy könyvet.
A szülők számára mindig komoly fejtörést okoz, milyen olvasnivalót adjanak csemetéjük kezébe. Nekik segítenek a Pagony kiadó új sorozatának
kötetei, amik a gyerekek tudás- és terhelhetőségi szintjéhez igazították kiadványaikat.
A Most én olvasok sorozat első kötetei-

nek szerzője nem más, mint Berg Judit,
aki olyan történetekkel lepte meg kis
olvasóit, amik elolvasása, megértése a
kezdő betűböngészők számára sem jelent akadályt. A Tökmagok Afrikában
és a Tökmagok a tűzhányón a legifjabb
olvasni tudókhoz szól. Főhősei, Minka, Rézi, Palkó és Benő icipicik (azaz
tökmagok), jó barátai Tökmag apónak,
a varázslónak. Azt pedig mindenki
tudja, hogy ha valakinek varázsló barátja van, akkor azzal különös dolgok
történnek. Nincs ez másként a négy
jóbaráttal sem, akik Tökmag apó közreműködésének, és egy félresikerült

Gombóc Artúr útnak indult
Végre a gödöllői közönség is találkozhatott Gombóc Artúrral. Csukás
István népszerű figurája január 24én lépett a közönség elé. A Játékszín
produkcióját nagy várakozás előzte
meg, ami igazán érthető, hiszen a
mesejáték zenéjét a Talamba Ütőegyüttes tagja, Szitha Miklós szerezte.
A darabot december 20-án mutatták
be a Játékszínben, múlt szombaton
délelőtt pedig a gödöllői gyerekekhez látogatott el a csokoládérajongó
madár, akinek kalandjait az ifjabb
és az idősebb nézők együtt izgulták végig. Gombóc Artúr és barátai,

az Esernyőmadár, Sipirc, a macska,
Téglagyári Megálló Kutya, Nulla

varázslatnak köszönhetően egyszer
csak Afrikában találják magukat, ahol
megismerkednek az oroszlánok szokásaival, s bepillantanak az állatok királyának mindennapjaiba.
Épp ilyen véletlenül kerülnek apró
hőseink egy tűzhányó belsejébe is,
ami újabb izgalmas kaland kezdetét jelenti, a kis olvasóknak pedig
új, korukhoz mért ismereteket.
A sorozat négy-négy kisebb könyvből álló egységekre épül, minden
szerző négy különböző nehézségi szintű történettel örvendezteti
meg a gyerekeket. Az 1-es szintű
könyvek oldalanként 2-5 mondatot
tartalmaznak, egyszerű mondatokkal,
könnyen kiolvasható szavakkal, míg a
2-es szintű olvasmányokban már 6-8
oldalankénti mondattal, és nehezebb
szavakkal találkozhatnak. Épp így
emelkedik a 3. és 4. oldal nehézségi
szintje is.
Berg Judit, a Rumini sorozat és más
nagysikerű könyvek szerzője kiváló
választásnak bizonyult a sorozat indításához. Érdekes, izgalmas, új ismereteket adó történetei biztosan tovább
növelik az olvasni szerető gyerekek
táborát.
nyf

Kilométerkő, Füttyös Rezső és a többiek vidám perceket szereztek a közönségnek. Az előadást Zsurzs Kati
kj
rendezte.

Gingalló – Grand Prix Zywiecben
Gödöllői siker született lengyel testvérvárosunkban a január 17-18-án megtartott Karácsonyi és Pásztorénekek IX.
Nemzetközi Fesztiválján. A rendezvényen a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében vettek részt a Waldorf iskola diákjai, akik
kiérdemelték a verseny
fődíját.
A 85 együttes részvételével lezajlott esemény
főszervezője a Zywieci
Művelődési Központ, fő
támogatója pedig a Visegrádi Alap volt. A találkozón Gödöllőt a Gingalló Énekegyüttes képviselte
az őket kísérő zenekarral. A Visegrádi
Négyek országaiból érkezett zenekarok és a szólisták hat kategóriában
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Szimfonikus est Laxenburgban

Ismétlés Gödöllőn
Két teltházas koncertet adott Laxenburgban a Gödöllői Szimfonikus Zenekar január 23-24-én. Zenészeink, akik Robert Dienst
polgármester és Susanne Feichtinger meghívására látogattak
testvérvárosunkba, itt mutatták be az idei bérletes előadásukon
is hallható Osztrák est című programot, amelyet testvértelepülésünk közönsége után a gödöllői zeneszeretők is hallhatnak
majd január 31-én, a Művészetek Házában.

Mint azt Horváth Gábor, a zenekar
művészeti vezetője és vezető karmestere lapunknak elmondta, az összeállításban figyelembe vették a házigazdák kérését, hogy magyar szerzők
zenéjét is tolmácsolják. Rózsavölgyi
Márk Első magyar társastánc című
műve a XVIII. század tánczenéjét
idézte meg, Wolf Péter Utazás című

ramot Bartók: Román népi táncok
című műve zárta. A műsor második
részében a kiváló osztrák zeneszerző,
Schubert V. szimfóniája csendült fel,
majd ráadásként Brahms V. magyar
táncát szólaltatták meg.
Az osztrák közönség pénteken és
szombaton hallhatta az összeállítást,
amit a szervezők egy-egy bérletsoro-

darabja pedig a kortárs magyar zenéből adott ízelítőt. Az Utazás című mű
egy különleges nemzetközi zenei kalandra adott lehetőséget; hat különböző nagyváros zenei stílusát elevenítették meg zenészeink a darab szólistája,
Klacsmann Nóra (hegedű) segítségével, akinek játéka teljesen magával
ragadta a közönséget. A magyar prog-

zat részévé is tettek. A sikeres előadás után a vendéglátók reményüknek
adtak hangot, hogy 2017-ben ismét
vendégül láthatják a Gödöllői Szimfonikus Zenekart. A rendezvényt Robert Dienst, Laxenburg és Gémesi
György, Gödöllő polgármestere is
jk
megtisztelte jelenlétével.

mutatták be tudásukat; a zsűri döntése
alapján a fődíjat a Gingalló együttes
érdemelte ki. Az előadott „Dunántúli
bölcsőke-járás” dalfűzért a hagyományok tisztelete, a tiszta hangzás és a

látványos koreográfia emelte a többi
produkció fölé (felkészítő tanárok:
Tápai Dóra és Jelinek Eszter). Az
eredményhirdetésre nagyszabású gálakoncert keretében került sor; a díjakat

Zywiec polgármestere, Antoni Szlagor és a város alpolgármesteri adták át.
A huszonhárom fős csapatot Tápai
Dóra és Jelinek Eszter, valamint Szabó
László, a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és felesége,
Elzbieta kísérte, aki a tolmácsolásban
is segédkezett. A részvétel a Polgármesteri Hivatal és Gödöllői Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával valósult meg.
szl

Fotó: Váraljai János
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Város-Kép

Formába öntik kis Balázst

Ismeretlenek rongálják a Testőrlaktanyát

A Költészet Napján állítják fel

A falakat is megbontották

(folytatás az 1. oldalról)

A szakmai zsűri döntését követően
megkezdődhet a munkafolyamat végső
szakasza, az öntőforma elkészítése és a
bronzöntés.
A szobor felállítására április 11-én,
József Attila születésnapján kerül sor, a
Költészet Napja keretében.
József Attila Altató című versének
kis Balázs szobrának megvalósítására a
múlt év júniusában 5 millió forint támogatást nyert Gödöllő város önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Művészetek Kollégiuma pályázatán. Az
alkotás kiválasztását hosszas egyeztetés
sorozat előzte meg, a város vezetése a
szakmai zsűri mellett a helyi képző- és
iparművészek, a kulturális intézmények
vezetői és óvodások, általános- és kö-

A 3D-s szkennelés folyamata

Az épület állapotát súlyosan
veszélyeztető rongálások történtek a Várkapitányi lakban,
közismertebb nevén Testőrlaktanyában.
Egy bejárás során fedezték fel az önkormányzat munkatársai azokat a rongálásokat, amiket feltehetően az emeleti ablakokon bemászva követtek el
az ismeretlen tettesek.
A rongálók nem elégedtek meg azzal, hogy több korlátelemet és kaminajtót, eltűntettek az épületből, legutóbb a falak bontásától sem riadtak
vissza. Az egyik emeleti teremben a
falat a födémfeltöltés szintjén kivésték, és megpróbálták a falból kiszedni
a falkötő vasat, hasonló módon, ahogy
a vízvezetékcsöveket is több helyen
kiszedték a falból.
Az önkormányzat illetékesei megtették a szükséges lépéseket az épület
védelme érdekében, aminek megmentésére évek óta komoly erőfeszítéseket
tesznek. Az önkormányzat 2010-ben
hosszas egyeztetéseket követően meg-

zépiskolások véleményét is kikérte. Az
emberi léptékű szobor terve egy kisfiút
ábrázol, aki egy üveggolyót tart az ég
felé, rácsodálkozva a világra. A szobor
talapzatán a versből ismert motívumok
is megjelennek, mint például a dunna
alatt alvó rét, a tűzoltó, és a vadakat te(ny.f.)
relő juhász.

Beírták nevüket Gödöllő történetébe

Irodalmi évfordulók 2015-ben
Gödöllő gazdag művészeti
életében mindig is jelentős
szerep jutott az íróknak. Városunk neve több olyan jelentős
alkotóval összefonódott, akik
a magyar irodalom számára
kiemelkedőt alkottak. Az idén
három szerzőre nyílik lehetőségünk emlékezni.
Húsz éve, 1995-ben hunyt el Bor
Ambrus író, műfordító, aki életének
meghatározó
szakaszát,
a
gyermek- és
ifjúkorát töltötte Gödöllőn,
az itt szerzett
élmények és az
itt megismert
emberek hatással voltak egész életére, befolyásolták sorsának alakulását, műveiben próbálja meg feldolgozni ezeket az élményeket. Múltja,
életének gödöllői helyszíne, az ott
megismert emberek, diáktársak, a
közéletből ismert figurák, családok
gyakran megjelentek műveiben, de
más néven. Ilyen művei például a

Réztányér, az Útlevélkép háttérrel és
a Szakadatlan jelen.
1990-ben, 25 éve hunyt el Ottlik
Géza író, műfordító. Hosszú időn
át kötődött
Gödöllőhöz,
harminc évig
volt „helyi
érdekű falusi” ezen a
főváros közeli településen, melyet
Buda című
posztumusz regényében gyakran
emleget Monostor néven. Az író és
Gödöllő kapcsolatában két nagy korszakot kell megkülönböztetni. Az
első 1924-től 1946-ig tart, amikor
gyakorlatilag nyaralóként használták
az itt lévő házukat, tavasztól őszig, a
húsvéti és a nyári vakációkat töltötte itt a család. 1946-ban ideköltözött
feleségével, lényegében a kitelepítések elől menekülve, és 1954-ig éltek
itt. Ebben a második korszakban az
önkéntes száműzetés helyszíne, menedék lett Gödöllő.

Szintén halála évfordulója kapcsán
emlékezünk Németh László íróra, aki
40 éve, 1975-ben
hunyt el. 1918
nyarán ismerkedett meg későbbi
feleségével, Démusz
Ellával,
amikor egy hetet
töltött Gödöllőn
nagybátyjáéknál. 1919 januárjában
édesanyja eladta budapesti házukat,
és itt vett másikat,
de 1920-ban azt is
eladta. A szerelem
azonban már ide
kötötte
Németh
Lászlót, aki 1925.
december 26-án
kötött Ellával háEkkor
zasságot.
már egyikük sem
itt élt, de barátaikat
rendszeresen látoForrások:
gatták.
www.pim.hu
G. Merva Mária:
Írók és múzsák
Gödöllőn

vásárolta az épületet, majd pályázatot
adott be a Norvég Alaphoz az épület
felújítására, de mivel a norvég és a
magyar kormány között még nincs
megállapodás, ennek a sorsa bizonytalan. Ezután a múlt év novemberében 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 felhívására nyújtott
be pályázatot, aminek célja a gödöllői
várkapitányi lak tetőszerkezetének
megújítása és tartószerkezeti beavatkozások elvégzése.
(bdz)
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Élő-Világ

A 2015-ös év állatai

Vitaminban gazdagon...

A természetvédelemmel foglalkozó szakemberek évről évre megválasztják az adott év állatát, növényét. A kezdeményezés célja, hogy egy-egy értékes, sok esetben veszélyeztetett állat- vagy növényfajunkat a közvélemény is jobban megismerhesse. 2015-ben az év emlőse az ürge, madara a
búbos banka, kétéltűje a dunai tarajos gőte, hala a kecsege, rovara a nagy szentjánosbogár lett.

Az évszakhoz képest enyhe idő miatt nagyon sokan betegednek meg a
levegőben terjedő vírusok és baktériumok miatt. Ám a közelgő lehűlés és
az influenza is komoly problémákat
okozhatnak, így nem árt, ha időben
felkészítjük a szervezetünket a betegségek kivédésére vagy leküzdésére. Ha
immunrendszerünk erős, könnyebben
elkerülhetjük, vagy súlyosabb panaszok nélkül vészelhetjük át a megbetegedést.

Ürge
Amire méltán büszkék lehetünk: Magyarország „ürgenagyhatalom”!
Az ürge Európa keleti, délkeleti rövidfüvű pusztáin elterjedt kisemlős,
tőlünk nyugatabbra, valamint északabbra már csak töredék-, vagy mesterségesen visszatelepített állományai találhatóak. Európai szinten ránk
hárul az a természetvédelmi feladat, hogy az ürgepopulációk fennmaradását hosszú távon is biztosítsuk. Az ürge fennmaradt élőhelyein igényli
a rendszeres legeltetést vagy kaszálást, mivel ha a területük becserjésedik, beerdősödik, vagy egyszerűen túl magasra nő a fű, akkor az állatok
előbb-utóbb eltűnnek onnan. Ennek oka a rá vadászó ritka, értékes nagytestű ragadozómadaraink (elsősorban a kerecsensólyom és a parlagi sas) vadásztechnikája, mely elől csak akkor menekülhet, ha már messziről észreveszi az ürge a ragadozó
közeledtét. Ehhez pedig igazán jó kilátás, rövid fű kell. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250.000 Ft.

Búbos banka
Európában, Ázsiában és Észak-Afrikában is fészkel; telelni
Afrika középső részére vonul. A nyílt állományú, rétekkel,
legelőkkel szomszédos öreg erdők lakója, ahol a fészkeléshez odvas fákat talál. Megjelenik az emberek közelében is.
Fő eledelét a rovarok képzik. Leginkább a földön keresgél,
lárvákkal, sáskákkal, gilisztával, tücskökkel, cserebogárral,
lótetűvel táplálkozik, amelyeket hosszú csőrével a földből is
kiszed. Üregekben, harkály által készített odúban, emberi
településeken fészkel. Hazánkban márciustól szeptemberig
tartózkodik, rendszeres fészkelő, ősszel délre vonul. Főként
mezőgazdasági területeken él, ezért veszélyt jelent a faj számára a nagyüzemi agrárium tájátalakító hatása és a rovarölő szerek használata. A vonulás során a vadászat és a klímaváltozás okozta szélsőségek is csökkentik az állományt. Segíthetünk a faj védelmében a megfelelő fészkelőhelyek biztosításával, egyebek mellett mesterséges odúk egyedi vagy csoportos kihelyezésével. Védett állat, eszmei értéke 50.000 Ft.

Dunai tarajos gőte
A farkos kétéltűeken belül a szalamandrafélék családjába tartozik,
védett, eszmei értéke 50.000 Ft. Síkvidéki nedves bokrosok, erdőszélek és ligeteket lakója.
A Duna és Tisza folyók mentén, ártereken fordul elő többnyire a
holtágakban és kubikgödrökben. Mérete a 13-16 cm.
Tápláléka férgekből, csigákból és ízeltlábúakból valamint azok lárváiból áll.

Kecsege
Kedvelt élőhelye az oxigénben dús
folyóvizek sóderes, homokos vagy
kemény agyagos mederszakasza,
ahol a fenéken keresi kisebb gerinctelen állatokból álló táplálékát.
Egyik kedvence a tiszavirág lárvája,
amelyet ormánya segítségével az aljzatból is kitúr. A homokban, iszapban élő rovarlárvákkal, apró csigákkal, kishalakkal
és növényi törmelékkel táplálkozik. Testhossza az 1 métert is elérheti, testtömege 6-7 kilogramm közötti. Természetvédelmi státusza sebezhető, még nem védett, de nem is horgászható. Kifogott példányait vissza kell engedni, ezzel segítve
populációinak megerősödését.

posztát, póréhagymát, sütőtököt, téli
almát és körtét vagy zellergumót.
Csodálatos krémleves készíthető a sütőtökből, de sütve is igazi finomság. A

Téli vitaminbombák
Ha friss és vitaminban gazdag zöldséget vagy gyümölcsöt szeretnénk, mindig válasszunk a szezonális termékek
közül.
Ha a hazai termelők portékáit vásároljuk, akkor biztosak lehetünk abban,
hogy magas tápértékű és tápanyagokban gazdag zöldség és gyümölcs kerül
az asztalunkra.
Télen is számos termék közül válogathatunk, így biztosan találunk a piacon
friss céklát, fehér káposztát, kelká-

savanyú káposzta tökéletes C-vitamin
forrás, a cékla pedig kiváló köretként
is. A friss zöldségek és gyümölcsük
számtalan módon felhasználhatók,
amelyek lehetővé teszik a változatos
étrendet, de nyersen is finom nassolni
való lehet a chips vagy csoki helyett.

A békák kipusztulása új kihalási hullám nyitánya is lehet
A békák és a többi kétéltű a világ leveszélyeztetettebb állatfajai közé tartoznak. A kétéltűek veszélyezettsége
összefügg azzal, hogy
a többi szárazföldi osztály tagjaihoz képest
jóval érzékenyebben reagálnak a környezetük
apró változásaira is: a
klímaváltozás és a víz-,
illetve levegőszennyezés is könnyebben végezhet velük. Pusztulási
hullámuk azonban előrejelzés is lehet:
nem arról van szó, hogy a környezeti
átalakulásokat csak a kétéltűek tapasztalják, hanem csak arról, hogy előbb,
mint a többi élőlény.
A pusztulást több tényező közösen
okozza: az élőhelyeik folyamatos szűkülése, a szennyeződések és a fertőzé-

sek is elősegítik a kétéltűek kihalását.
Ezek közül is kiemelkedik egy bőrgomba, ami járványszerűen tizedeli a

kétéltűeket most már az egész világon
és több, mint 200 kétéltűfaj pusztulásáért vagy kihalásáért felelős már. A
kórokozó már Magyarországon is felbukkant, eddig öt fajon találták meg
a gombát. A gyepi békán, a sárgahasú
unkán, a kecskebékán, a nagy tavibékán és az alpesi gőtén.

Nagy szentjánosbogár
2015 egyebek között a Fény Nemzetközi Éve. A szentjánosbogár és a
fény ugyanis elválaszthatatlanok: e bogárfaj legismertebb és legfeltűnőbb
élettani megnyilvánulása az, hogy világítani képes.
Aki nyári éjszakákon, erdőszéleken, réteken sétál, apró, zöldes-fehér
fénypontokat láthat a fűben – a szentjánosbogarak lámpásait. A repkedő
hím pontosan ezt a fényt keresi. Ha ilyet észrevesz, tudja, hogy odalent
szárnyatlan, repülésre képtelen nőstény bogár vár reá.
A szentjánosbogarak fénye a potroh világítószervében keletkezik.

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

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

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Meghosszabbított nyitva tartás!

Rézi: Staff keverék szuka ku- Lotti mama: 2 gézengúz
Dinki: Idős, németjuhász szuka. tyus. Egyedüli kutyának ajánljuk, anyukája. Már nem szoptat, így örök- Tomi: 7 hónapos belevaló kan kutya.

Emberekkel nagyon barátságos, kedves. Igazi kis bújógép. Nagyon szeretnénk, ha öregségére egy saját családja
lehetne, akik elfogadják.

elsősorban hozzáértő gazdinak. be fogadható. Terrier keverék szuka.
Egyébként tündéri, kedves eb, Aktív, nagy mozgásigényű, így inkább
ráadásul kutyasuliban is jár.
fiatal családba ajánljuk.

Senkitől és semmitől nem fél. Kutyákkal
és emberekkel egyaránt jól kijön. Sportos,
aktív családot keresünk számára.

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
Tel: 06/30-2412-567

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Január 31-én szombaton
10.30-12 óráig:
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06-20/981-3100
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Extrém sport – Winter Spartan Race

Gödöllői sikerek a hóban

Az elmúlt szombaton, január
24-én került megrendezésre
az első Winter Spartan Race,
a spártai extrém akadályfutó-verseny téli változata a
szlovákiai Jasná sícentrumban, ahol egy gödöllői csapat
szenzációs eredményt elérve
megnyerte a csapatok közötti
versenyt.
A 2300 résztvevőnek a több mint 7
km-es pályán 15 akadállyal, a folyamatosan eső, sokszor térdig érő hó-

val, a fagypont alatti hőmérséklettel
és a 2024 m-es hegycsúccsal kellett
megküzdeniük. A versenyzők többek közt Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból, illetve Magyarországról érkeztek.
A gödöllői Villa Grande Dream Team
crossfit csapata 14 indulóval, sikerrel
vette az akadályokat és végül az első
négy befutó csapattag ideje alapján
számottevő különbséggel, több mint
20 perccel a második helyezett előtt
nyerte meg a csapatok versenyét. A
csapat legjobb négy
idejét Czindrity Attila, Ambrus Ádám,
Nikolics Zorán és a
gödöllői rendőr Villányi Tamás futották.
Czindrity Attila nem
mellékesen az open
egyéni kategóriában
is nyerni tudott, így

Megyei úszóverseny – Fogyatékkal élők viadala

17 Monthágos úszóérem

A hét Montághos úszó közül Rézműves József hátúszásban 1., míg mell

- és gyorsúszásban 3. helyen végzett.
Konkoly Áron háton 2., mellben 4.,
míg gyorson 2. lett. Rózsa Norbert
háton, gyorson és mellen is aranyérmes lett, míg Nagy Barnabás háton
és gyorson 2., mellúszásban pedig
a 3. legjobb lett. Kiss Bence 2. lett
mell - és gyorsúszásban, valamint
a dobogó 3. fokára állhatott fel hátúszásban. Bankó György háton 4.,
mellben 3., gyorsban 5., míg Pozso-

Labdarúgás – Felkészülés a tavaszra

Nagy Dániel lett a felnőtt edző
Ismét Nagy Dániel irányítja a
Gödöllői SK felnőtt labdarúgó
csapatát. Az ősz végén lemondó Jenei Sándor távozása után
sokáig kérdés volt, hogy ki ülhet le a megyei I. osztályban fél
szezon után a 11. helyen álló
csapat kispadjára, ahova végül,
amolyan tűzoltóként Nagy Dániel lett a kiválasztott.
A téli szünetben több nagy név is szóba került. Előbb Pető Zoltán, majd

Horváth Ferenc nevét lehetett hallani, mint lehetséges edző, de végül
egyik jelült sem vállalta a munkát, így
ugyan a “nagy” név maradt, de nem
abban a jelentésében, ahogyan tervezték a vezetők.
Az egyesület utánpótlásában dolgozó,
de a felnőtt csapat kispadját is már
megjárt Nagy Dániel amolyan tűzoltóként, esetleges jelölt hiányában ideiglenesen kapott megbizatást, így vele
kezdte meg a csapat a felkészülést.
A GSK az edzések mellett számos

Sakk – Vesztett parti nélkül
Magabiztosan győztek a Sakkbarátok
Az NB II-es sakk csapatbajnokság hétvégi fordulójában a harmadik helyezett Jászberényhez
látogatott a Gödöllői Sakkbarátok csapata és nyert, ezzel már
az 5. helyen állnak a tabellán.

Hatalmas meglepetésre a vendég gödöllőiek vesztett parti nélkül, nyolc
döntetlen mellett négy játszmát megnyerve kiütéses győzelmet arattak
Jászberényben, ami azért is figyelemre
méltó, mert a házigazdák kilenc táblán

Farsang Kupa – Még lehet jelentkezni

OXIJOB.HU Farsangi Labdarúgó Kupa
2015. február 07. én szombaton, Gödöllőn a Táncsics
Mihály úti, sátorral fedett
műfüves pályán felnőtt férfi
kispályás labdarúgó kupát
szerveznek, amelyre még várják a nevezéseket a szervezők.

Nevezési határidő: 2015.02.04.
Nevezési díj: 20.000 Ft/csapat
A részleteket és a sorsolást
www.sevo.hu honlapunkon folyamatosan nyomon követhetitek!
Bővebb info, nevezés: 06-70-28-30588-as számon vagy a
tokain@freemail.hu e-mail címen!

kettős gödöllői sikerrel vette a csapat
a szlovákiai kiruccanást.
A gödöllői crossfit alakulat korábban már nyerni tudott csapatban,
méghozzá 2014-ben, a Hungaroringen megrendezett őszi, első spártai
versenyen, így újabb csapatgyőzelmével elmondhatja magáról, hogy
immáron kétszeres győztes a Dream
Team. A csapatot a magyar cselgáncs
válogatott Vér Gábor készítette fel.
Aki kellő motivációt, kitartás és erőt
érez magában, illetve szeretne csatlakozni egy kiváló csapathoz azt
minden hétfőn, szerdán és pénteken
19:00 órától a Villa Grandéban sze-tlretettel várják.

Röplabda – Magyar Kupa: csak az aranyszett segít

Listavezető TEVA-GRC
Továbbra is vezeti a női NB I
alapszakaszát a TEVA-Gödöllői
RC csapata, akik ezúttal az MTK
Budapest együttesét verték 3:1re. A Magyar Kupában ellenben
aranyszettre kényszerülhetnek
a mieink, ha döntőzni szeretnének.
A párharc egyértelmű esélyese Horváth András csapata volt, amit végül
igazoltak is a gödöllőiek, bár némi
nehézséget azért okoztak a kék fehérek. Az első szettet könnyedén nyerték Széles Petráék és úgy tűnt, hogy
a folytatás is izgalommentes lesz, de a
második felvonásban bealudtak a mieink, ami egy MTK szettnyerést eredményezett. Némi fejmosást követően
rendezte a sorokat a csapat és két könynyed játékkal abszolválta a találkozót a
Gödöllő, akik 17 meccset követően 45
ponttal állnak a tabella élén.

Magyar Kupa – Előnyben a lilák
A Magyar Kupa elődöntőjének első
mérkőzésén a házigazda Újpesti TE
3:1-re verte a TEVA-Gödöllői RC csapatát, ezzel előnybe került a párharcban a fővárosi alakulat. A lila-fehérek
ellen, a január 27-ei gödöllői visszavágón a TEVA-hatosnak akkor van esélye a döntőbe jutásra, ha minimum egy
szettet bukik csak el, ellenben négyet
megnyer. Azért négyet, mert az már
eldőlt az első találkozó eredményét követően, hogy a két csapat 3:0-ás vagy
3:1-es gödöllői siker esetén aranyszettben dönti el majd, hogy ki jut az idei
kupadöntőbe.
Magyar Kupa elődöntő, 1. mérkőzés
Újpesti TE – TEVA-Gödöllői RC 3:1
(24, -18, 20, 22)
-ll-

Magyar Kupa elődöntő,
visszavágó
Január 27., kedd 19 óra

nyi Márk mell - és gyorsúszásban
is az 1. helyen végzett saját korcsoportjában.
A diákok felkészítő tanárai: Hajdu
Tiborné és Hegyiné Kugler Beatrix voltak. Az országos döntőt február 21-én Debrecenben rendezik
-ilmajd meg.
A kép illusztráció

Január 23-án rendezte meg Vácott
a Fogyatékosok Pest Megyei Sportszövetsége Megyei Úszóversenyét,
amelyen a Gödöllői Montágh Imre
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola tanulói remekül szerepeltek, összesen 17 érmet szereztek.
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felkészülési mérkőzésen lép pályára a
március 1-jei tavaszi rajt előtt. A megyei szövetség által kiírt téli műfüves
bajnokságba benevező és itt a C csoportba sorsolt Gödöllő két sima győzelemmel kezdte a sorozatot. Előbb
a Gyömrőt (5-0), majd a Zsámbokot
(4-1) verték magabiztosan a gödöllői
fiatalok.
A műfüves-Liga programja alapján
január 28-án, este 18 órás kezdéssel a
Bag, február 8-án (16 óra) az Aszód,
míg február 14-én (15 óra) a Hévízgyörk lesz az ellenfél. A mérkőzéseket
a Táncsics Mihály úti Sportcentrum
lenti műfüves pályáján játssza a csapat.
-liis magasabb Élő-ponttal rendelkeztek.
NB II Erkel csoport, 5. forduló
Jászberény – GSBE 4-8
Győzött: Veréb G., Nagyajtai G., Silylye K., Szabó Z.; Döntetlen: Bándy
A., Ruttkay P., Kőszegi L., Hönsch P.,
Kozma G., dr. Tallós E., Téglás M., Törőcsik J.
-vb-

NB I alapszakasz, 18. forduló
TEVA-Gödöllői RC – MTK Budapest
3:1 (14, -23, 7, 16)

TEVA-GRC – Újpesti TE
(SZIE Sportcsarnok)

Futsal – 12 forduló még a javításra

Középmezőny lehet a cél
A futsal NB II keleti-csoportjában szereplő gödöllői MAGLOG Team CFT csapata sorra
játsza bajnoki meccseit. A csapat jelenleg 13 ponttal a 11.
helyen áll a 14 csapatos csoportban, de a szezon végére
kitűzött cél, azaz a középmezőny eleje korántsem elérhetetlen a számukra.
Ehhez természetesen minél több
meccset meg kellene nyerni. A Baranyai Pál irányítása alatt dolgozó fiatalok eddig 4 győzelmet, 1 döntetlent
és 9 vereséget értek el, ez 69 rúgott
és 80 kapott góllal párosult (a január
26-ai meccs eredménye nem szerepel
a statisztikában).
Pontjai nagy részét hazai környezetben szerezte a Gödöllő, akik a négy
győzelmükből hármat az egyetemi

csarnokban értek el, míg döntetlenjük
is hazai pályán született.
Nem vár könnyű sorozat februárban
a MAG-LOG Team csapatára, akik
a következő hetekben fogadják a 3.
helyezett Kincsem Lovaspark SE-t és
utaznak a listavezető Debrecenhez,
valamint a szintén dobogós Beretytyóújfaluhoz.
A csapat idei hazai mérkőzéseinek
időpontjai:
Január 30., 19:30: MAG-LOG Team
CFT – Kincsem Lovaspark SE
Február 27., 19:30: MAG-LOG
Team CFT – Pestszentlőrinci SFA
Március 13., 19:30: MAG-LOG
Team CFT – Romhány SE
Április 10., 19:30: MAG-LOG Team
CFT – Kastélydomb SE
Április 24., 19:30: MAG-LOG Team
CFT – Bábolna-Naturalmeat
-tt-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Január 27., kedd, 17.30:
A vonós tanszak kiemelt hangversenye
Január 28., szerda, 17.30:
A zongora tanszak továbbképzős
növendékeinek hangversenye
Január 30., péntek, 19.00:
Bali János (furulya) növendékeinek
hangversenye
Január 31., szombat, 19.00:
Művészetek Háza Gödöllő:
Magyar-Osztrák est
Gödöllői Szimfonikus Zenekar,
szólista: Klacsmann Nóra (hegedű),
vezényel: Horváth Gábor

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A „MESTEREK, MŰHELYEK”
című sorozat keretében
FEKETE GYÖRGY
Kossuth-díjas belsőépítész és
SCHRAMMEL IMRE
Kossuth-díjas keramikusművész
kamara kiállítása
A kiállítás 2015. február 28-ig tekinthető meg, minden szombaton
és vasárnap 14 órától 17 óráig, ill. előzetes bejelentkezés alapján, más
napokon is.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660
www.gimhaz.hu
e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Pályázati felhívás: ügyvezető igazgatói tisztség – Kalória Kft.
Gödöllő Város Önkormányzata
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
a közétkeztetési feladatokat ellátó
Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos önkormányzati
tulajdonú társaság alapítója pályázatot hirdet
ÜGYVEZETŐI IGAZGATÓI
TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE.
Az ügyvezetőt Gödöllő város képviselő-testülete választja meg határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a
tisztségét munkaviszonyban látja el.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet, melyben a pályázó összefoglalja a szakterülethez
történő kötődésének ezzel kapcsolatos érdeklődésének főbb szempontjait

2015. január 27.

Közérdek

– felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolatát
– erkölcsi bizonyítványt
– minimum B kategóriás vezetői
engedély másolatát
A pályázat szempontjából a felsőfokú végzettséget az élelmezési, gazdasági mérnöki, egyéb közgazdasági, vezetési, szervezési területekről
is elfogad a pályáztató.
Előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik szakmai gyakorlattal, vezetői
tapasztalatokkal, melyeket a pályázatban be kell mutatni.
Az ügyvezető igazgató kiemelt feladata lesz a társaság működésének
áttekintése, szükséges szervezeti,
ellátási, logisztikai stb. korrekciók
elvégzésének előkészítése, a felhalmozott értékek, tapasztalatok, helyi
társadalmi elfogadottság megőrzése
mellett.
A pályáztató célja, hogy a helyi

közétkeztetés költséghatékonyan,
a kornak megfelelő, hazai ízeket is
megőrző, jól szervezett formában,
fenntartható módon üzemeljen,
szükség szerint integrálva a saját és
beszállítói szolgáltatási lehetőségeket is.
A pályázó, a körülírt célok, feladatok megvalósításához szükségesnek
tartott írásos vezetői programot készít. A tervezett vezetői program a
pályázat része.
A Társaság működésének dokumentumai Gödöllő Város Önkormányzat honlapján elérhetőek.
Helyszíni tájékozódásra a Társaság
székhelyén (2100 Gödöllő, Szabadság út 3.) van lehetőség.
A pályázat benyújtásának helye:
személyesen, vagy postai úton:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet Titkársága
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
elektronikusan: pmh@godollo.hu
A pályázat benyújtási határideje:
2015. január 31.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsait.
A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2015. december 31. napjáig szóló.
A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a (28) 529-171-es telefonszámon.

ELŐZETES FELHÍVÁS
A VÁROSFEJLESZTÉSI TERVEZÉSBEN VALÓ LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI RÉSZVÉTELRE
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) a városi
önkormányzatok által elkészítendő, fejlesztési szemléletű,
középtávot (legalább 4, legfeljebb 10 éves időtáv) átfogó
dokumentum, amely főként
az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott források
felhasználását készíti elő.

A stratégiatervezési szakmai munka 2015 őszéig tart, az alábbi szakaszok végrehajtásával:

támogató közreműködése, vagyis a
széleskörű partnerség megvalósítása.

– megalapozó vizsgálat (korábbi
fejlesztések kiértékelése, helyzetelemzés, helyzetértékelés)
– célok meghatározása
– integrált projektcsomagok (projektek meghatározása)

Gödöllő Város Önkormányzata
a Belügyminisztérium pénzügyi
és szakmai támogatásával felülvizsgálja és megújítja 2008-ban
elkészítetett, akkor még Integrált
Városfejlesztési
Stratégiájának
(IVS) nevezett középtávú fejlesztési dokumentumát és – igazodva az
új szabályozáshoz – kidolgozza a
város 2014-2020 közötti időszakra
szóló Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját, az ITS-t.

Az ITS készítésének célja, hogy
a helyi társadalom valós igényeit
tükröző, reálisan megvalósítható
fejlesztési célkitűzések kerüljenek meghatározásra, hozzájárulva
a lehető legtöbb fejlesztési forrás
megszerzéséhez és annak hatékony
felhasználásához.

Ebben az előzetes felhívásban
arra kérjük, a tisztelt lakosságot,
hogy ossza meg velünk a korábbi
városi fejlesztésekkel kapcsolatos
észrevételeit, vagy jövőbeli fejlesztésekre vonatkozó javaslatait
és juttassa el azt 2015. február
8-ig a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájára postán,
vagy e-mailen a foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve.

A tervezés során rendkívüli jelentőséggel bír tehát a helyi társadalom és a gazdasági szereplők aktív,

A Tormay Károly Egészségügyi Központ – orvosírnok munkakör
A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.)
pályázatot hirdet orvosírnok munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idejű,
részmunkaidős – napi 6 órás –
közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladat:
a radiológiai szakrendelésen az
adminisztrációs munkák elvégzése, valamint a szakorvosok által
készítendő röntgen és ultrahang
leletek – diktálás útján történő –
rögzítése a számítógépbe és az

orvos általi aláírásra történő előkészítése.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT)
rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő,
Petőfi Sándor utca 1-3., radiológiai szakrendelő.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– középfokú iskolai végzettség,
– vakon történő, biztos gépírási
tudás,
– legalább 5 éves azonos, vagy hasonló munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat,
– erkölcsi bizonyítvány,

A beérkezett észrevételek feldolgozása után lakossági és partnerségi
fórum(ok) kerül(nek) megrendezésre, amin szintén számítunk a
részvételükre, az elkészült munkaanyag pedig elfogadása előtt is
közzétételre kerül.
– orvosi alkalmasság,
– gyakorlott felhasználói szintű
számítógépes ismeret (Word, Excel, stb.).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gödöllői lakcím, illetve az
egészségügyi gyakorlat.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként
– a szakmai önéletrajzzal együtt –
nyújtandók be.
Pályázat benyújtható: postai
úton, vagy személyesen zárt borítékban a fenti címre 2015. január
31-ig.
(azonosító szám:1-TK/2015).
A munkakör a pályázatok beérkezését követő elbírálás után azonnal betölthető.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Január 26-február 1-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Február 2-8-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

Kórus fitnesz a Művészetek Házában
Jó hangú, sokoldalú férfiaknak! Kotta olvasás nem feltétel!
Hétfőn és csütörtökön 18 órától.Ha szeretsz énekelni, karnagyunk
beleedz a vegyes csapatba. Szeretettel várunk, egy próbát megér!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
tel.: 06-40-980-030 (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

2015. január 27.
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Mob.: +36/30-952-9987
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

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 két szobás, 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
+Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal, teraszokkal eladó! Iár:25.9MFt! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L. utcában, földszinti,
40m2-es, két szobás lakás kedvező 9MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988

KÖZLEMÉNY

+SÜRGŐS! Gödöllőn, a Fácán soron sorházi, 111m2-es
lakás garázzsal, nappali+ három szobával, gardróbbal, ked+Jutalomért keresem! SUBARU kulcsomat elveszítettem
+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
+Eladó 1 szobás felújított lakás a János utcában Iár: 7
vező áron eladó! Iár:26.9MFt! 20-539-1988
valahol a városközpontban! Tel: 30/9146-802
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
MFt. 20-804-2102
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Gödöllő belvárosában, teljesen felújított 77m2-es, 3 szobás
lakás eladó! Azonnal költözhető! Iár.: 14.9MFt. 20-944-7025
+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén
eladó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20) 804-2102
+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban, csendes helyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla
lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel:
06-30-336-7266.
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.
Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló
szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba.
A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész
(65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos
terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla
fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20420-6243 (egész nap).
+(3869) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 1000nmes szép ősfás, bokros, fenyős, szépen gondozott, újonnan
telepített díszkertes telken egy nappali+3szobás szigetelt
teljesen felújított, teraszokkal ellátott 135nm alapterületű
polgári családi ház. Az ingatlan nagyon csendes nyugodt
helyen található. Telken belül 2 kocsira alkalmas kocsi beálló van kialakítva. Az épület saroktelken helyezkedik el, mely
tökéletes életteret biztosít. I.á.: 36 mFt 20-919-4870
+(3868) Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy 3625
nm-es gyönyörű panorámás telek, mely alkalmi vételben
3,5 mFt irányárú. 20-919-4870
+(3859) Eladó Gödöllőn a belvárosban téglaépítésű liftes
házban egy 65nm-es igényesen kialakított 2szobás új építésű társasházi öröklakás, melyhez tartozik egy 16nm-s
terasz. I.á.: 23,2 mFt 20-919-4870
+(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
+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es
telken. A tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő gerendák miatt az összes belső fal kiüthető
és tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+Eladó Veresegyházán egy 1000nm-es építési telek egy téglaépítésű melléképülettel alkalmi áron: 7,5 mFt 20-919-4870
+(3840) Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy kb 950nm telken
egy 2 és fél szobás, déli fekvésű, összkomfortos, téglaépítésű
családi ház melléképülettel. I.á.: 17,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szobás 100nm összalapterületű felújított téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás.
I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870
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+(3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy
nappali+4szobás kiváló minőségű, szép megjelenésű családi ház nagyméretű kertkapcsolatos terasszal több szobából erkélykapcsolat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték
arány: 27,9 mFt 20-919-4870

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Királytelepen, 3 szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Irányár: 21 mFt.
• A Csanakban, 4 szobás, elegáns, földszintes ikerház
fél eladó. Irányár: 35 mFt.
• Úrréti tónál 1+4 szobás családi ház, rendezett környezetben eladó. Irányár: 35 mFt.
• Csanakban 1+3 szobás elegáns ccssaládi ház
áz eladó. Iár: 35 mFt.

+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy
38 nm-es frissen felújított, 1 szoba, konyhás, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve.
45.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució. Érd: 30/540-8641

+Két szoba összkomfortos, teljesen különálló lakás Gö+(3865) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy nappali+5 döllőn, egyetem mögött, hosszútávra kiadó. Kocsi beállás
szobás kifogástalan állapotú 3 szintes 214nm összalapterü- lehetséges. Bérleti díj 50.000,-Ft-tól. 30/569-8137
letű (alsó szint 74nm) családi ház 528nm-es telken garázzsal,
pincével beépített tetőtérrel. Fűtése gázkazánnal történik és
a nappaliban található egy cserépkályha. Minden szinten van ÜZLET, IRODA, GARÁZS
wc, fürdőszoba. Az alsó szint iroda, műhely, illetve üzlet részére készült, külön bejárattal is rendelkezik, a hozzá tartozó
előtérrel, tároló helyiséggel és kazánházzal együtt a lakótértől
teljesen elkülöníthető, kis ráfordítással külön család számára
is alkalmassá tehető. I.á.: 38 mFt 20-919-4870
+(3766) Eladó Gödöllőn a Brassó utcában egy nappali+4szobás tetőteres teljesen alápincézett garázsos és egyéb helységes családi ház 515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt 20-919-4870 +Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gödöllő központjában. Érd.: 30/693-1838
+(3719) Eladó Gödöllőn a Vasvári Pál utcában egy 3szobás
összkomfortos téglaépítésű családi ház 640nm-es telken. +Gödöllő városközpontjában, az Átrium üzletházban,utcafI.á.: 22 mFt 20-919-4870
ronton lévő 27 m2-es üzlethelyiség, mely akár irodának is
alkalmas, hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356
+Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában egy 2. Emeleti 57nm
alapterületű 2szobás öröklakás. I.á.: 10,9mFt 20-919-4870 +Gödöllő kertvárosában 20 éve működő élelmiszerbolt
mellett, trafik tevékenység részére kedvező feltétellel he+(3862) Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen nappali
lyiség kiadó. Tel.: 20-3464-718.
(60nm) +4szoba összkomfortos 2 fürdőszobás téglaépítésű szigetelt 1200nm-es telken színvonalas családi ház. +Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevé140nm-es szuterén melyben több állásos garázs és több kenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
funkcióra alkalmas helységek vannak kialakítva. Eladási ár:
+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység konvektorral,
49mFt 20-919-4870
légkondival hosszú távra kiadó. 1 havi kaució 65 ezer Ft.
+(3643) Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel Mór ut- Tel.: 30/2242-653.
cában egy 1000nm-es ősfás telkű örökpanorámás egyedi
+Gödöllő városközpontban 52 nm-es, 2 helyiségből álló
építésű körház, melyben nappali+hálószoba, étkező, kony(+konyha+raktár+mosdó) irodának, rendelőnek alkalmas
ha, fürdőszoba, étkező található. Zsalugáteres ablakos és
üzlethelyiség, ingyenes zárt parkolóval, kedvező feltételekkörteraszú. I.á.: 22mFt 20-919-4870
kel, hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-346-4718.
+Eladó Gödöllőn a Remsey körúton egy 40nm-es üzlet. I.á.:
+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy
10,5 mFt 20-919-4870
17nm-es felújított irodahelyiség. Egyedi fűtés. Igény sze+Eladó Gödöllő belvárosában egy 22nm-es üzlethelység. rint, berendezve. Boltnak, raktárnak is alkalmas. 25.000
I.á.: 12,5 mFt 20-919-4870
Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució. Érd: 30/540-8641
+(3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K utcában egy 1000nm-es +Gödöllőn a Szőlő utcában, egy négy beállóhelyes garázstelken egy 100nm-es 3szobás téglaépítésű családi ház, mely ban 1 GARÁZSHELY KIADÓ. Érd: 20/923-8994
teljes egészében alápincézett. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+GARÁZS kiadó a pataktéri garázssoron február 1-étől.
+(3599) Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy nap- 10.000,-Ft/hó. 30/502-4148
pali+2szobás 2fürdőszobás családi ház 40nm-es garázzsal,
melybe 2 kocsi fér be. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870+INGATLAN HITELESEK figyelem! Olyan családi házat keresek ÁLLÁS
Gödöllő, Szada környékén, mely bármilyen hitellel rendelke+Szakácsot keresünk 5 éves szakmai gyakorlattal a Napzik, de már nem bírja fizetni vagy árverés előtt áll. Ezekkel
sugár Étterembe. Tel.: 28/410-416, 20/9461-061.
együtt megvásárolnám ingatlanját. 70/567-5470
+Fiatal, érettségizett, jó számítógép ismerettel rendelke+Gödöllőn eladó 1081 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK. Belvároshoz,
ző rugalmas munkaerőt keresünk, gödöllői adminisztrációs
buszmegállóhoz, boltokhoz közel. Tel: 20/351-6904
munkára. Munkaidő: 06:30-15:00 óráig. Jelentkezni lehet
+Gödöllőn az Attila utcában D-Ny-i fekvésű 733 nm-es tel- fényképes önéletrajz elküldésével, bérigény megjelöléssel a
ken 77 nm-es családi ház garázzsal, melléképülettel eladó. hem@elmuszolg.hu email címre.
Iár: 14,2MFt. Tel: 28/416-191
+Pénzügyi és személyügyi ismeretekkel és több év
szakmai tapasztalattal rendelkező személyügyi és pénzügyi ügyintézőt keresünk gödöllői irodánkba. Munkaidő:
ALBÉRLET KIADÓ
06:30-15:00 óráig. Jelentkezni lehet fényképes, szakmai
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.
önéletrajz elküldésével és bérigény megjelöléssel a hem@
elmuszolg.hu email címre.
+Gödöllő Kertvárosban szuterén külön bejárattal február 1-től
(35.000.+ rezsi) 1 havi kaucióval kiadó. Tel: 20/566-9767
+A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Gödöllő, Dózsa
György út 65.) felvételt hirdet 1 fő ÁPOLÓI ÁLLÁS betöltésére
+Gödöllőn KIADÓ vagy ELADÓ, illetve lakásra cserélhető
2015. március 1. kezdéssel. Jelentkezni mindennap önéletegy 36 nm-es faház teljes közművel, telekkel, mely építési
rajzzal Kissné W. Beáta megbízott főnővérnél: 06-28-410-364
terület is örökpanorámás környezetben. Tel: 30/488-7674

+Gödöllői cég Cukrász vagy Cukrász segéd jelentkezését
várja. Tel.: +36 30 588 5889, e-mail: tergu74@gmail.com
+Gödöllői élelmiszer boltba szakképzett eladót felveszünk.
30/312-1257
+CO-2 hegesztőket keresünk vastag anyagok hegesztésére, gödöllői munkahelyre. Szállás, utazás biztosított. Érd:
70/384-7636, szakma2011@freemail.hu
+Gödöllő Városi Piaccsarnokba, zöldség-gyümölcs üzletbe kereskedelmi végzettséggel rendelkező, nemdohányzó
kollégát keresünk. Érdeklődni lehet a délelőtti órákban:
30/2301-953

Újévi fogadalom:
A hallás nem játék
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészségesebb, teljesebb életet fognak élni. Talán nem
is gondolnánk, hogy hallásunk egészsége milyen
óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal inkább odaﬁgyelünk hallásunk épségére?
Hallásunk csökkenése komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes életet éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a hallásveszteséggel élő emberek, akik nem kezeltetik problémájukat, idővel
befelé fordulóvá válnak. Ennek oka, hogy nem
értik meg pontosan, hogy mit mondanak nekik, és
kényelmetlennek érzik, hogy gyakran vissza kell
kérdezniük.” – meséli el nekünk Tóthné Molnár
Tünde hallásspecialista, a gödöllői Amplifon
Hallásközpont vezetője. Az érintettek számára a
halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza
magával, amely súlyosabb esetben akár depreszszióhoz is vezethet.
A halláscsökkenés okozta következmények hallókészülék segítségével a legtöbb esetben orvosolhatóak. A szakember nem győzte hangsúlyozni,
milyen fontos, hogy időben eljussunk egy hal-

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz.
lásspecialistához. „Az agyunk hallásközpontja
hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan hangzottak régen a különböző hangok. Ha túl
sokat várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz, és a
legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk segíteni. A hangok valóban hangosabbak lesznek, de az
érintett ennek ellenére sem fogja érteni a beszédet.”
– világított rá a probléma lényegére a szakember.
Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző kampányának köszönhetően most lehetősége van arra, hogy részt vegyen
egy ingyenes, teljes körű hallásvizsgálaton. Kérjen
időpontot most! Bejelentkezés: 06 (28) 620 665.
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+Háztartási segítséget keresek egy családi házba a Nagyfenyvesbe. A lakás és környékének rendben tartása a feladat,
mely időnként kiegészülhet egyedi igényekkel. Megbízható,
leinformálható, ügyes, talpraesett, tiszta hölgyet keresek
heti egy-két alkalomra. Személyes találkozásra a 30/2005118-as telefonszámon lehet időpontot egyeztetni.
+Gödöllői munkavégzéssel keresünk könnyű betanított fizikai
munkára 1 fő női és 1 fő férfi munkaerőt. A fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: allasgodollo@gmail.com
+ASSZISZTENST keresünk gödöllői irodánkba. Feladatok:
Import/Export ügyintézés, dokumentációk fordítása. Társalgási szintű angol nyelvtudás szükséges. Tel: 30/4700365 Pataki Zsolt
+Gödöllői székhelyű kertépítő cég keres C kategóriás
jogosítvánnyal, könnyű és nehézgépkezelői vizsgával, rutinnal rendelkező, káros szenvedélyektől mentes GÉPKEZELŐT. Jelentkezni 8-14 óráig a következő telefonszámon:
28/417-930.
+TAKARÍTÁSRA keresek családi házhoz elsősorban nyugdíjas hölgyet napi kb. 4 órára. Jelentkezés: mudrilaszlo@
gmail.com - részletes önéletrajz küldésével.
+ANGOL nyelvtanárokat keresünk nyelvvizsga-felkészítő,
általános, üzleti és gyerek angol oktatásra, City&Guilds
vizsgahelyünkön történő szakmai
munkára. Jelentkezés: info@ili.
hu, ili.godollo@gmail.com, I.L.I.
Nyelviskola.
+Személyi sofőrt keresnénk külföldi és belföldi vezetésre, munkára, illetve egyéb itthoni tevékenységekre. Német, angol nyelvtudás
előnyben, de ha nem beszéled az
se baj, csak jól vezess! Havi fizetés. Tel: 20/985-4457
+A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona gödöllői intézménye
legalább két éves költségvetési
szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkező Word, Excel
programok használatában jártas
KÖNYVELŐT keres. Munkakör
betöltése 2015. január 1. Előnyt
jelent a CT-EcoSTAT könyvelési
program ismerete. Jelentkezni
POSTAI ÚTON a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100
Gödöllő, Dózsa György út 65.
címre vagy az idosekotthona@
idosekotthonagodollo.hu e-mail
címre elküldött szakmai önéletrajzzal lehet. Kérjük, csak azok
jelentkezzenek, akik a fent leírt
feltételeknek megfelelnek.

+Mogyoródi gumiszerelő műhelybe munkatársat keresünk. Tel: 30/990-1114
+Cégünk teljes munkaidőre PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ADATBÁZIS KEZELŐ munkakörbe keres munkatársat. Feladatok:
-Pénzügyi-, gazdasági adatbázisok kezelése. –Pénzügyi
kimutatások, elszámolások, nyilvántartások készítése, folyamatos vezetése. –Vezetői információs rendszer fenntartása. –Főkönyvelő napi munkájának támogatása. –Partnerekkel való kapcsolattartás. Elvárások: -Minimum főiskolai
gazdasági-pénzügyi szakirányú végzettség. –Előnyt jelent
a mérlegképes könyvelői végzettség, valamint könyvvitelben való jártasság. –Legalább 3 éves szakmai gyakorlat
számítógépes adatbázisok kezelésében. –Nagyfokú precizitás. –Excel, Access adatbázis kezelő, valamint Word magas
szintű ismerete és gyakorlott használata. –Windows alapú
könyvelési program használatában való jártasság. –Nemdohányzó, önállóan és csapatban is dolgozni tudó, rugalmas
hozzáállás. Ha a fenti pozíció felkeltette az érdeklődését,
kérjük, küldje el a fényképes önéletrajzát fizetési igény
megjelölésével az info@agruniverholding.hu e-mail címre.

+Utak, járdák téli akadálymentesítése (hó eltakarítás,
sózás), műszaki mentés (elakadt gépjármű mentése, műszaki mentés csörlővel, starter hidegindítóval). Tel.: +
3630/622-7421.
+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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is,
+A PALOTAKERTI ÓVODA pályázatot hirdet ÓVODAPEDAingyenes felméréssel, Sok éves szakmai tapasztalattal.
GÓGUS állás betöltésére. Munkavégzés helye: 2100 Gödöl20/325-4944
lő, Palota-kert 17.-18. Feltétel: felsőfokú óvodapedagógus
végzettség, büntetlen előélet. Bérezés a KJT szerint. Be- +KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsnyújtandó iratok: -szakmai önéletrajz, -iskolai végzettséget adás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30igazoló dokumentumok, motivációs levél, erkölcsi bizonyít- 592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
vány. Pályázat benyújtásának határideje: 2015.02.06. A
pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Varga
Lilla részére a pkertovoda@gmail.com e-mail címre. További
információ kérhető a 28/410-916 telefonszámon.

+A PALOTAKERTI ÓVODA pályázatot hirdet PEDAGÓGIAI
ASSZISZTENS állás betöltésére. Munkavégzés helye: 2100
Gödöllő, Palota-kert 17.-18. Feltétel: középiskolai/gimnáziumi érettségi bizonyítvány, büntetlen előélet. Bérezés a
KJT szerint. Benyújtandó iratok: -szakmai önéletrajz, -iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, motivációs levél,
erkölcsi bizonyítvány. Pályázat benyújtásának határideje:
2015.02.06. A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Varga Lilla részére a pkertovoda@gmail.com
e-mail címre. További információ kérhető a 28/410-916
telefonszámon.
SZOLGÁLTATÁS

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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. +SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánI.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, lat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+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
+Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújítási munkát
(festés, tapétázást, gipszkartonozást, hideg-meleg burkolást, homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás
kiürítés, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
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+Szeretnél az életeddel kapcsolatban útmutatást kapni?
Tudatosabban látni a lehetőségeket, megoldásokat? A
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet számmisztikát, a kártyajóslást ötvözve egy konkrét, téközvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz- nyeken alapuló elemzést kapsz, 20 év tapasztalata a lapján.
2014. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe Szeretettel várlak: Hajnal. Bejelentkezés: 30/4496-539
elfogadok. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
+Ötvenes éveiben járó nő –egészségügyi gyakorlattal- eltartási szerződést kötne, vagy havi járadékot fizetne egyedülálló, rászoruló emberrel, vagy házaspárral. Ottlakás nem
szükséges! 30/511-4610

+PARKETTÁZÁS, laminált parketta lerakása, régi parketta
javítása és csiszolása. Tel: 20/370-8780

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

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

TÁRSKERESŐ
+Egyedülálló, 50 éves, aktívan dolgozó, Gödöllő környékén
rendezett körülmények között élő férfi vagyok. Keresem
40-50 év körüli, fiatalos, független hölgy ismeretségét.
Komoly szándékkal. 30/872-4350
+57 éves özvegy ember korban hozzáillő hölgyet keres.
Tel: 20/9912-406 (16-17 óra között).
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. TalpmaszKIRÁNDULÁS
százs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275
+A megszokott színvonalon kirándulást szervezünk
április 11-én: Szekszárd – Baja. (6.500.-Ft.) Drezda –
Berlin – Lipcse: május 7-11. (81.100.-Ft). Az autóbusz
OKTATÁS
Gödöllőről indul és oda is érkezik. Érd: Tóthné Anci
28/415-685, 30/268-5596
ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Senior (60 év felett), újrakezdő angol nyelvtanfolyam
(szerda: 8.30-10.00-ig), valamint TELC középfokú írásbeli
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam (csütörtök: 8.30-10.45ig): 30-224-75-63, toptan1999@gmail.com.

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat
(romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt,
hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással,
hétvégén is. 30/308-9148

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén +ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét várjuk régi és új vájártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918 sárlóinkat CSÁNYI télálló almával. (Idared, Zöld és KR-11
(Jonatán-Starking)). Ár: 60-120 Ft-ig. Tel: 28/411-298,
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ,
20/4359-650
MAGYAR intenzív/ félintenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás és +Táp-Termény Bolt ajánlata: Kutyatáp: 1800Ft/10kg, Kuanyanyelvi tanárokkal, kedvezményes óradíjakkal. Kedvez- korica: 58Ft/kg, Csibedara: 85Ft/kg, Kukoricadara: 75Ft/
ményes felkészítés City&Guilds akkreditált angol nyelv- kg, Napraforgó 140Ft/kg, Cicusalom 195Ft/kg. Fagyaszvizsgára a z I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, tott kutyaeledelek. Gáz: 4450.-Ft/db. Cím: Gödöllő, BlaháKőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653
né út 27. Ny:H-P-ig 8-17-ig, szo:8-12-ig. 30/7765-212
+Ha nem jól sikerült az első félévi eredményed matematikából, fizikából vagy kémiából, vagy középiskolai felvételire készülsz, h a szükséges, segítek: JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Karcsi bácsi: 30-908-4130.
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzle+ANGOL! Gyerekeknek játékosan; kamaszoknak - nyelv- tünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
vizsgára készülőknek szigorúbban; felnőtteknek társalgás, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akBusiness English. Kérésre Gödöllőn házhoz megyek. Déle- kuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728
lőtti időpontokra kedvezmény! 20/441-3136

1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
Levendula Gyerekcipő

Új helyre költözött – Bajcsy-Zsilinszky utca 5.!
Városunk egyetlen gyerekcipő boltjának története hosszú időszakra nyúlik vissza. Kb. 4
évvel ezelőtt Gergely Ágnes a saját bőrén tapasztalta meg, hogy Gödöllőn nem tud gyermekének megfelelő, minőségi lábbelit vásárolni,
ezért jutott arra az elhatározásra, hogy saját üzletet nyit, ezáltal megörvendeztetve a hasonló
cipőben járó kisgyermekes szülők életét is. Az
évek során a Vasvári Pál utcában lévő üzlet kinőtte magát, immár a Bajcsy-Zsilinszky u. 5. sz.
alatt, a jan. 10-i nyitópartyt követően kellemes,
gyerekbarát környezetben várják a szülőket
csemetéikkel együtt!
Egy megfelelő cipő nem csak a felnőtteknek jelent kincset, hanem a lurkók számára is létfontosságú a kényelem és az egészséges fejlődés
terén. A Levendula Gyerekcipő üzletében szakképzett eladók készségesen segítenek kiigazodni a cipőrengetegben, hiszen - nem élek túlzással
-, bőséges árukészlete kb. 3000 párt jelent, ezáltal jogosan nyerte el a gödöllői üzlet az ország 3.
legnagyobb áruválasztékával rendelkező címet!
A számok hallatán kétségbeesésre semmi ok, a
kolléganők szakértelmükből kifolyólag szaktanácsadással segítik és tanítják a szülőket arra,
hogy hogyan válasszák ki a gyermek nemének,
lábformájának, a szezonnak, a lábméretének
legoptimálisabb terméket.
Milyen is a jó cipő? Elengedhetetlen, hogy puha
és hajlékony talpú legyen, kövesse a láb formáját és a saroknál megfelelő tartást biztosítson,
hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy csemeténk miben teszi meg az első lépéseit. Legyen
szó totyogóról, óvodásról, vagy iskolásról, a

gyerekcipő üzletben 19-42-es méretig, elérhető,
korrekt áron minőségi termékekből választhat,
melyek valódi bőrből készültek és kizárólag
vegyszermentesek. Ennek azért van jelentősége, mert más, olcsó anyagú lábbelikbe könnyen
beizzad a gyermek lába, a nem megfelelő cipőkidolgozás miatt gátolják a növekedést, ami később láb- és gerincproblémát okozhat.
A polcokon a szandáloktól a bakancsokig, a
nyitottól a zártig, bőséges szín- és méretfelhozatalú, Ausztriában, Németországban és Magyarországon gyártott gyerekcipőket találunk
(Superﬁt, Szamos, D.D.Step, Richter, Salus,
Supi+, Tamaris, a legtöbb márka egészségpénztárra elszámolható), emellett kisebb számban
felnőtt lábbelikre úgyszintén szert tudunk tenni. Lényeges megemlíteni, hogy speciális gyógycipőket is forgalmaznak, emellett ingyenes,
nyomon követhető talpvizsgálatot és egyedi talpbetét készítését vállalnak, ezen kívül kedvező
áron magyar és német gyártmányú, 100% pamut gyermekpizsamák, kesztyűk, sapkák, zoknik széles kínálatát biztosítják.
Ha pedig mindez nem lenne elég, a vízkereszttől elkezdődött farsangi időszakot kb 300 féle
jelmez kölcsönzésével teszik könnyedebbé
Önöknek a Levendula Gyerekcipő boltban.
Térjen be, mert itt garantáltan megtalálja azt,
amit keres!
Levendula Gyerekcipő
Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
Nyitva: H-P: 10-18.30, Sz: 9-13
Webáruház országos kiszállítással:
www.levendulagyerekcipo.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. FEBRUÁR 3.
Megfejtés: 40 éve, 1975. januárjában alapított, közel 482 négyzetkilométer nagyságú hazai természetvédelmi terület.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bánhegyi Beatrix, Fácán sor 72.,
Tóth Tamásné, Kertész köz 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Balogh Fazekas Andrea, Kossuth L.
u. 45., Varga Lászlóné, Kossuth L. u. 44.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Lilla, Puskás Tivadar
u. 9.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Gáspár Ibolya, Nagy L. u. 7., Mezei Gézáné, Palotakert 9.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Jassó Ferencné,
Déryné u. 15., Kőrösi Zoltán, Röges u. 85.

2015. január 27.

