
A téli szünet után február 4-től
ismét várja a látogatókat a Gö-
döllői Városi Múzeum, a Kirá-
lyi Váró pedig 7-én nyílik meg
az érdeklődők előtt. Az elmúlt
hetekben a zárt ajtók mögött
többek között a karbantartási,
és a muzeológusok feladatai
közé tartozó rendszerezé-
si munkákat végezték el. Az
állandó kiállítások ismételt
megnyitását követően új fel-
adatok várnak a munkatársak-
ra, hiszen az idén öt különle-
ges tárlatot valósítanak meg.

Március 14-én, a „Művészetek Kert-
je – Gödöllő 2015” című kulturális
tematikus év nyitórendezvényeinek
egyik programjaként nyílik meg Ju-
hász Árpád, az egykori szecessziós
művésztelep alkotójának emlékkiál-
lítása a múzeum és a GIM-ház közös

rendezésében. A kiállítás az 1905-től
1914-ben bekövetkezett haláláig a
művésztelepen élő és alkotó művész
előtt tiszteleg, akinek munkássága
meghatározó a magyar néprajztudo-
mány számára. Itt kerül sor annak a
művészről szóló könyvnek a bemu-

tatójára is, amit az újvidéki Fórum
kiadó jelentetett meg. A kiállítás a
GIM-házban kap helyet.
A múzeum időszaki kiállítótermé-

ben egy különleges kiállítás várja az
érdeklődőket május 8-tól. Magyaror-
szág nevezetes épületeinek makett-

jei lesznek itt láthatóak az Ybl
200 emlékkiállítás keretében.
A Budapest Főváros Levéltára
és a Szent István Egyetem Ybl
Miklós Építéstudományi Kar
Építészmérnöki Intézet vendég-
kiállítása különleges esemény
lesz, hiszen a korábbi években
nem volt gyakorlat, hogy ide-
gen anyagokat mutatott be a
múzeum. A vándorkiállítás célja
Ybl Miklós épített és szellemi
öröksége, valamint a magyar
építészet népszerűsítése. Az
összeállítás bemutatójának gö-
döllői apropóját az adja, hogy

az építész neve több alkalommal is
felmerült a Gödöllői Királyi Kastély
bővítése és a Királyi Váró építése
kapcsán – mint bebizonyosodott,
tévesen. A látványos kiállítás vala-
mennyi korosztálynak élményt nyújt
majd. (folytatás a 5. oldalon)

Gödöllőn jártak a szaúd-arábiai Sherbiny
Holdings vezetői. A cég gödöllői irodája áp-
rilisban kezdi meg működését. (3. oldal)

Vetélkedővel és koszorúzással emlékeztek Ha-
jós Alfrédra, az olimpiai bajnok nevét viselő
általános iskolában. (4. oldal)

Magyar Kupa-döntős a TEVA-Gödöllői RC,
miután a visszavágón 3:0-ra verte az Újpestet.
A döntőben a Vasas lesz az ellenfél. (8. oldal)

Öt kiállítást mutat be idén a GÖdÖllői Városi múzeum

Néprajzi kincsek

Fotó: Gödöllői Városi Múzeum

tÖbblet teher

Drága liftek
A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium (NGM) a liftek ellenőrzé-
sének államosítását javasolja,
mivel túl magasnak tartják a lif-
tek költségeit, amit jelentősen
megnövel, hogy egy tavaly mó-
dosított kormányrendelet sze-
rint a ma üzemelő liftek közül
több ezret teljesen fel kell újíta-
ni vagy le kell cserélni 2020-ig a
megszigorított biztonságtechni-
kai előírások miatt. Az előírás
jelentős terhet jelenthet a gö-
döllői tízemeletes társasházak
lakóinak is.

Azokat a lifteket, amelyeket húsz évnél
régebben építettek be vagy újítottak fel
teljesen, 2020-ban szabványossági fe-
lülvizsgálatnak kell alávetni. A felvo-
nóknak az akkor - tehát öt év múlva - ér-
vényes biztonságtechnikai előírásoknak
kell majd megfelelniük.

(folytatás a 3. oldalon)
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Folyamatosan visszatérő
problémát jelent a gödöllői-
ek számára, hogy sokszor
hetekre sötétbe borulnak
az utcák. A hibákat nem egy
esetben csak többszöri beje-
lentés után hárítják el. Nem
véletlen, hogy az önkormány-
zat városüzemeltetési irodá-
jára folyamatosan érkeznek
a panaszok.

Mint megtudtuk, a közvilágítás-
ban egyedi hibát – amikor egy-egy
lámpa nem világít, és úgynevezett
szakaszhibát - amikor több lámpa,
rosszabb esetben egész utca marad
sötétben – különböztetnek meg a
szakemberek. Ez utóbbi oka ál-
talában az elosztóhálózat passzív
elemeinek (légvezetékek, földká-
belek, transzformátorok, kandelá-
ber oszlopok stb.) meghibásodása.
Városunkban sajnos az elmúlt hó-
napokban ez utóbbi vált rendkívül
gyakorivá.

Lapzártánk idején például már
sokadszor jelentették be a Tél ut-
ca-Ősz utca-Klapka utca környéke,
a Szent János utca és a Patak-téri
garázsor, a Ganz telepre vezető jár-
da, valamint a Hársfa utca és kör-
nyékén tapasztalt hibákat. Ezeket
egyrészt a lakók jelezték az Euro-
vill Kft. hibabejelentő vonalán,
majd továbbították az ELMÜ Há-
lózati Kft. felé.

Már ebből a néhány példából is
látható, a javítás két vonalon zaj-
lik. Az egyedi hibákat városunk-
ban az Eurovill Kft. javítja, míg a
szakaszhibákat az ELMÜ Hálózati
Kft. (ELMŰ) feladata megoldani.

Amennyiben valaki közvilágítási
problémát észlel, azt az Eurovill
Kft-nek kell bejelenteni (tel.: 06-
40- 980-030 (munkaidőben) fax.:
06-29- 530-101, e-mail: kozvilag-
itas@kozvilagitas.hu, web: www.
eurovill.hu).
Az Eurovill Kft. állapítja meg,
hogy egy adott bejelentés egyedi,
vagy szakaszhibára vonatkozik, s
ezt követően intézkedik a javítás-
ról, vagy az ELMÜ értesítéséről.

Mint azt dr. Kálmán Magdolna,
az önkormányzat városüzemelte-
tési irodájának vezetője lapunknak
elmondta, az Eurovill Kft. köteles
a közvilágítási hibákat az alábbi
határidők betartásával kijavítani:
1.Alapesetben a bejelentéstől szá-
mított 5 napon belül köteles kijaví-
tani a közvilágítás egyedi hibáit.
2. Főútvonali kereszteződésnél,
gyalogos átkelőknél, valamint a
szerződésünkben külön megjelölt
kiemelt közlekedési csomópon-

toknál fellépő egyedi hiba, illetve
ugyanezen helyeken fellépő sza-
kaszhiba esetén a bejelentéstől
(szakaszhiba esetén a passzív elem
hibáinak ELMŰ által történő kija-
vításától) számított 48 órán belül,
3.Közlekedési jelzőtáblával “Főút-
vonal”-ként megjelölt közúton fel-
lépő szakaszhiba esetén a passzív
elem hibáinak ELMŰ által történő
kijavítását követően 72 órán belül.

Tehát a teljesítési határidők egyedi
hibák esetében a hibabejelentéstől
számítandók, szakaszhibák (vagy
sorhibák) esetében pedig a passzív
elemen bekövetkezett hibának az
ELMŰ általi elhárításától!
A lakosság részéről sok kritika éri
a hibabejelentést is, mivel sokan

nehezményezik, hogy munkaidő
után, valamint hétvégén kizáró-
lag üzenetrögzítő jelentkezik be.
Mint megtudtuk, ez nem késlelte-
ti az ügyintézést, az Eurovill Kft.
munkatársai mind a javítást, mind
a szakaszhibák továbbítását fo-
lyamatosan végzik, mivel a szer-
ződésben vállalt feltételek igen
szigorúak. Az önkormányzat és az
EUROVILL Kft. közösen, minden
hónapban egy előre kijelölt terü-
leten, ahol minimum 400 db lám-
patest üzemel, ellenőrzést végez,
és az ellenőrzésen megállapított
üzemkészségtől függően határoz-
zák meg az aktuális havi számláz-
ható üzemeltetési díjat. 96%-os
üzemkészséget kell elérni mini-
mum ahhoz, hogy az EUROVILL
Kft. a szerződött karbantartási díj
100%-át számlázhassa, és 80%-os
üzemkészség alatt már egyáltalán
nem jogosult abban a hónapban
számlát kibocsátani.
Hogy ennek ellenére mégis, miért
kell sokszor heteket várni, hogy a
sötétbe borult utcákon újra legyen
közvilágítást? Mert az ELMÜ-t
nem köti jogszabály, hogy mennyi
idő alatt kell a javítást elvégezni, a
szabályozás csak az életveszélyes
helyzetekre vonatkozóan írja elő az
azonnali beavatkozást. Így jószeri-
vel a lakosság és az önkormányzat
sem tehet mást, mint folyamatosan
jelenti a hibákat, aminek a felvéte-
lét vissza is igazolja az ELMÜ, aki
az önkormányzatot ugyanolyan
ügyfélként kezeli, mint bárkit a
lakosság részéről. És még egy ér-
dekesség: a közvilágítással kapcso-
latos hibák bejelentésére, a lakos-
ságnak és az önkormányzatnak is
kizárólag az EUROVILLKft. hiba-
bejelentési lehetőségein keresztül,
őt nem megkerülve van lehetősége.
Közvetlenül az ELMŰ nem fogad
sem e-mail-en, sem telefonon ilyen
jellegű hibabejelentést, még akkor
sem, ha egyértelműen szakaszhibá-
ról van szó. Az ELMÜ, hivatalosan
nem biztosít lehetőséget a közvet-
len, személyes egyeztetésre.

Az önkormányzatnak tehát nincs
más eszköze, mint a sokszor ismé-
telt bejelentés. Mivel ez azonban
hosszútávon nem megoldás, az il-
letékesek fontolóra vették, hogy
amennyiben az ELMÜ partnersé-
gében nem történik változás, a fo-
gyasztóvédelemhez fordulnak. kj

Az elmúlt napokban két olyan
esemény is történt, ami igen-
csak megdöbbentette váro-
sunk lakóit, s csak a szeren-
csének köszönhető, hogy nem
történt tragédia.

A Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ munkatársai hét-
főn reggel döbbenten látták, hogy a
hét végén ismeretlenek tüzet gyúj-

tottak az épület udvari teraszának
faburkolatán. Szerencsére a fapadló
nem gyulladt meg.

Az esetről lapunkat és az önkor-
mányzatot is tájékoztató Fülöp Atti-
láné igazgató és munkatársai bíznak
benne, hogy a rendőrségi feljelentés
révén és a városi térfelügyeleti rend-
szer felvételeinek segítségével kide-
rül, ki(k) követték el a cselekményt,
amivel – az épületen túl a gyűjte-
ményt is beleértve –, sokmilliós ér-
tékeket veszélyeztettek.

Szintén sokakat megdöb-
bentett az a január 27-én
történt eset, ami a gö-
döllői HÉV-et és annak
utasait veszélyeztette.
Információink szerint fi-
atalok egy csoportja ki-
döntött egy kresz táblát,
és keresztben a sínekre
fektette, valamint a sze-

relvényt kövekkel dobálták meg. Az
ügyben a rendőrség vizsgálatot indí-
tott. bj

Bár az ígért nagy mennyiségű hó nem érkezett meg, az elmúlt
napokban már ízelítőt kaphattunk a téli időjárásból. A VÜSZI
munkatársai folyamatosan dolgoztak a hó eltakarításán és a
csúszásmentesítésen, és megfelelően működik az ügyeleti
rendszer is, ami biztosítja, hogy szükség esetén azonnal meg
tudják kezdeni az utak tisztítását. Mint megtudtuk, az elmúlt
napokban átlagosan napi 20 tonna szóróanyagot használtak fel
a városi kezelésben lévő utak biztonságossá tételére.

A hóeltakarítás és a csúszásmentesítés rendjét az 5/2004 (I. 28.) GKM ren-
delet szabályozza, s városunkban is ennek megfelelően végzik el a feladatot.
Eszerint az I. ütemben mindig az autóbuszjáratok útvonalát teszik használha-
tóvá, hogy a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás.

A II. ütemben a városi gyűjtőutak csúszásmentesítése és a lakótelepi utak
takarítása történik meg, majd a III. ütemben végzik el a földutak tisztítását.
AGödöllőn áthaladó országos közutak takarítása a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-nek a feladata. jk

Az önkormányzAt is csAk egy ügyfél

Egyre több a sötét utca
folyAmAtosAn dolgozik A Vüszi

Megérkezett a tél

Katasztrófát is okozhatott
volna a felelőtlen magatartás

Szerkesztőségünkhöz eljuttatott fotó

A Városi Könyvtár felvétele

Leégett egy 100 négyzetméteres épület

A Patak-téri garázssorról folyamatosan
érkeznek a panaszok

Tűz martalékává vált egy 100 m2-es,
könnyűszerkezetes gödöllői épület,
senki nem sérült meg – közölte hét-
főn a Pestmegyei katasztrófavédelem
szóvivője.CsámpaiAttila tájékozta-
tása szerint a Pitypang utcai házban
egy férfi és egy nő tartózkodott, de
sikerült időben elhagyniuk a házat. A
helyi tűzoltók megfékezték a tüzet, és
egy gázpalackot is kihoztak a lángoló
épületből. Az ingatlan leégett, ezért
a lakók elhelyezéséről gondoskodni
kell. (MTI) Fotó: MTI / Mihádák Zoltán
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Nem tudNi, hogy mi lesz a barokk piNce sorsa

Rövidesen kiírják az uszodapályázatot
gödöllőN a sherbiNy holdiNgs vezetése

Áprilisban nyit az iroda
A városházára látogattak janu-
ár 29-én a szaúd-arábiai Sher-
biny Holdings vezetői, Moham-
med Sherbiny elnök, Majed
M. Sherbiny, a vállalat vezető
menedzsere, Garamvölgyi Ba-
lázs nemzetközi üzletfejlesz-
tési igazgató és dr. Szoboszlay
Szabolcs főigazgató, akiket dr.
Gémesi György polgármester
fogadott. A találkozóra néhány
nappal azután került sor, hogy
bejelentették: a vállalat mérnö-
ki szolgáltató központot létesít
Gödöllőn, a Rézgombos Inku-
bátorházban.

A beruházás értéke meghaladja a 150
millió forintot. A vállalat első, nem a
Perzsa-öböl térségében megnyíló iro-
dája révén 50 új munkahely jön létre,
ahol tapasztalt és frissen végzett mér-
nököket egyaránt fognak alkalmazni.
Aváros vezetője a találkozást követően
elmondta, a szaúd-arábiai cég további
fejlesztéseket tervez.

Az iroda áprilisban kezdi meg tevé-
kenységét. A vezetés számítása szerint
két év múlva térül meg a projektbe fek-
tetett több mint 150 millió forint, mind-
eközben egyes egyetemek bevonásával
olyan megoldásokon dolgoznak, ame-
lyek megalapozhatják a hosszútávú
együttműködést.
A szaúd-arábiai székhelyű vállalat

1986 óta van a piacon, elsősorban az
energetikai, vegyipari és bányászati
szektorban, ipari (gépek üzembe helye-
zése, telepítése, tervezése, hibaelhárí-
tás) és kereskedelmi szolgáltatásokat
(értékesítés, marketing) nyújt. A 2013-
ban 55 millió dollár (12,3 milliárd Ft)

nettó árbevételű cég világszerte 140
alkalmazottat foglalkoztat, így igen ko-
moly a magyarországi 50 fős fejlesztés
A Sherbiny magyarországi leányvál-

lalata 2014. november 3-án Sherbiny
Engineering and Innovation Center Kft.
néven alakult. A budapesti székhelyű
cég főként műszaki tanácsadást és a
mérnöki szolgáltatásokat végez. (K.J.)

Rövidesen sor kerülhet a Gö-
döllőre tervezett uszodakomp-
lexum tervpályázatának el-
indítására, jelenleg az ehhez
szükséges eljárások zajlanak. A
mintegy 3 milliárd forintból, álla-
mi finanszírozásban nemzetközi
úszó- és vízilabda-események
megrendezésére is alkalmas,
50 méteres medencével ellátott
versenyuszoda mellé egy ezer
ember befogadására alkalmas
lelátót, bemelegítő-tanmeden-
cét és wellnessrészleget is ter-
veznek. Azt azonban nem tudni,
mit terveznek a területen talál-
ható, tökéletes állapotban lévő
barokk pincével.

A tervezett uszodakomplexum a Szent
István Egyetem (SZIE) vagyonke-
zelésében lévő területen, a kertészeti

tanüzem területén épül meg, amelyet
máshová költöztetnek. Mivel az uszo-
da akadálymentesített lesz, fogyatékkal
élők és parasportolók is használhatják.
A tavaly márciusban történt bejelentés-
korBalog Zoltánminiszter azt mondta,
ha a közbeszerzések megfelelő ütem-
ben haladnak, a nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt beruházás már 2015

végére megvalósulhat. Októberben
azonban Vígh László, a beruházásért
felelős miniszteri biztos már 2016 ta-
vaszát említette az átadás dátumaként,
mivel a tervpályázat akár 200 napig is

elhúzódhat, a
tervezői és a ki-
vitelezői közbe-
szerzési eljárás
pedig 180 na-
pig tart. Annyi
bizonyos, hogy
az uszodavíz
hőjének hasz-
nosítására és
a megújuló
energiaforrá-
sok – például

napkollektorok – telepítésére kiemelt
figyelmet fordítanak majd, és a tervpá-
lyázat során mind a város, az egyetem,
mind a vizes sportágak – úszás, vízilab-
da, triatlon – szövetségeinek szakmai
véleményét kikérik. Arról, hogy mikor
kezdődhet az építkezés, még nincsenek
információk, mint ahogyan arról sem,
mi lesz a feltehetően még Grassalko-

vich I. Antal idején épült barokk pince
sorsa, hasznosítani kívánják-e, vagy
elbontásra ítélik az építészeti különle-
gességet.
Aközel 190 négyzetméter alapterüle-

tű, 2 pincehelyiséget és a bejárati részt
magába foglaló létesítmény pontos épí-
tési idejét nem ismerjük, de az 1813-as
uradalmi felmérésben már szerepel.
A boltozatos, egytraktusos tér kiváló
állapotban maradt fenn, az egyetemi
kertészet is arra a célra használta, amire
eredetileg épült: zöldségpincének.
Abarokk ablakok ma is tökéletes ép-

ségben vannak, épp úgy mint a vörös-
márvány „olcsóbb változataként” gyak-
ran használt tardosi mészkőből készült
lépcsők. (Ebből készültek a kastély lép-
csői is – a szerk.) A barokk pince mű-
emlékké nyilvánításának folyamata már
jó néhány évvel ezelőtt megkezdődött,
ám – feltehetően a többszöri átszerve-
zések, és a hivatali leterheltségek miatt
– döntés még nem született, a kiváló ál-
lapotban lévő barokk emlék sorsa tehát
jelenleg a beruházásért felelősök kezé-
ben van. (bdz)

Diákolimpiákon eredményesen szereplő tanulókat és felkészítő
tanáraikat tüntette ki az Országház kupolacsarnokában január
29-én Orbán Viktor miniszterelnök. Az elismerésben része-
sítettek között van Fehér Norbert Krisztián, a Gödöllői Re-
formátus Líceum Gimnázium és Kollégium volt tanulója, aki
egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesült a 2014. évi
nemzetközi diákolimpián elért Biológia ezüstérme elismerése-
ként. Felkészítő tanáraWittmayer Zsuzsanna.
Fehér Norbert jelenleg a University of Cambridge természet-

tudományi karának hallgatója.
(ny.f.)

Miniszterelnöki ösztöndíjat kapott a Gödöllői Református Líceum volt diákja

A magyar szakképzési rend-
szer megismerése és a nem-
zetközi kapcsolatok erősítése
céljából a gödöllői Madách
Imre Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégiumban tett lá-
togatást Ilan Mor, Izrael állam
nagykövete, aki első alkalom-
mal keresett fel magyarorszá-
gi szakképző intézményt.

A választás azért esett a gödöllői
szakképző intézményre, mert az is-
kola 20 éves tapasztalattal rendelke-
zik a nemzetközi együttműködésben,
és jó eredményei vannak az új, úgy-
nevezett duális szakképzés területén.
A látogatás során Kocsi Tamás, az

intézmény igazgatója mutatta be az in-
tézményben folyó pedagógai munkát,
kiemelten a TEVA Zrt támogatásával
létrejött vegyészképzést és a Siemens
Zrt-vel közös hegesztő képzést, mely
2013-ban Szakképzési díjat nyert. A
nagykövet az iskola megtekintése mel-
lett, közel egy órás, előadást tartott a
diákok számára Izraelről, aminek so-
rán az ottani szak-
képzési rendszeré-
ről is szólt.
Gyakorlóiskola-

ként a Madách Imre
Szakközépiskola
Szakiskola és Kollé-
gium is bekapcsoló-
dik azELTEPedagó-
giai és Pszichológiai

Tanszék, a Kodolányi János Főiskola
Neveléstudományi Intézet és a Haifai
Egyetem közötti nemzetközi együtt-
működésbe, melynek fókuszpontjában
az oktatási intézmények közötti kap-
csolatok bővítése és egy új, nemzetközi
tudásközpont kialakítása áll. A gödöllői
szakképző intézmény számára új táv-
latokat nyithat meg, hogy e kapcsolat
révén elérhetővé válik számára a World
ORT szakképzési hálózathoz való csat-
lakozás is. A 130 éves, londoni székhe-
lyű ORT a világ egyik legnagyobb nem
állami szakképzési szervezete, a hálózat
magyarországi partnerrel való bővítése
régóta esedékes.
A nemzetközi együttműködés leg-

ideálisabb partnere a gödöllői intéz-
mény számára KyriatTiv’on városa
lehet, Haifa-hoz való közelsége és az
ORT jelenléte miatt. Az izraeli test-
vériskolai kapcsolat kialakítása ezért
kézenfekvő és sok pozitív eredményt
hozhat a fiatalok mobilitása, szemlé-
letformálása és gyakorlati tudásszintje
terén.

(j.)

izraeli veNdég a madách iskolábaN

Út a tudásközpont felé

változtak a jogszabályok

Jelentős teher lesz a lift
(folytatás az 1. oldalról)

A Magyar Felvonó Szövetség nem
tartja indokoltnak a szigorítást. Apa-
tini Kornél, a szervezet elnöke úgy
véli, attól még lehet biztonságos egy
lift, hogy nem felel meg a legújabb,
2018-as szabványoknak, éppen ezért
már kezdeményezték a rendelet módo-
sítását. Jelezték, hogy a biztonság sze-
rintük is elsődleges szempont, ugyan-
akkor azt javasolták, úgy változtassák
meg a szabályokat, hogy elegendő
legyen majd a ma érvényben lévő
szabvány is. Ez esetben csak azokat a
berendezéseket kellene kötelezően fel-
újítani, amelyek a ma érvényes szab-
ványnak sem felelnek meg.

A liftekre vonatkozik egy má-
sik módosítás is, miszerint janu-
ártól minden házban ki kell je-
lölni egy üzemügyeletest, akinek
kötelessége naponta ellenőrizni,
üzemképes állapotban van-e a
felvonó. Amennyiben ezt nem
tartják be, akár le is állíthatják a liftet.
Hogy a szigorítás milyen terhet ró a

gödöllői tízemeletes társasházak lakó-
ira, azt még nem lehet pontosan tudni.
Dolányi Sándor, a Lakászszövetkeze-
tek és Társasházak Gödöllői Egyesüle-
tének vezetője lapunknak elmondta, az
elmúlt években is többször volt olyan
jogszabály változás, ami érintette a
liftek karbantartását is. Épp ezért or-

szágosan kialakult az ezzel foglalkozó
cégek köre, s a karbantartás szervezett
módon megoldott volt eddig is.
Mivel a mostani változások körül

sok minden nem tisztázott, a témában
február 11-én a LOSZ szervezésében
tájékoztatást tartanak a közös képvi-
selők részére, s bíznak abban, hogy ad-
digra letisztulnak az információk.

(bj)
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Hamarosan új szakaszba lép a 
Lakóközösségi Információs és 
Szolgáltató Iroda, azaz a LISZI 
2013. december 1-jével indult 
programsorozata. A lakótelepi 
közösségépítést szolgáló ren-
dezvények annak eredménye-
ként valósulhattak meg, hogy 
a Gödöllő Városközponti La-
kótelepért Egyesület a TÁMOP 
5.5.4-13/1 kiíráson közel 28 
millió forint támogatást nyert.  

Az elmúlt több mint egy esztendő alatt 
a nyertes pályázatnak köszönhetően 
több mint 150 program valósult meg. A 
szervezők kulturális, sport, ismeretter-
jesztő és egyéb közösségépítő időtöltést 
kínáltak a Gödöllő Városközponti La-
kótelepen élőknek. 
Mint azt dr. Jeney László, a program 
egyik vezetője lapunknak elmondta, 
úgy érzi, eredményes munkát végez-
tek, hiszen ennek köszönhetően a lakó-
telepen a közösségi összetartás, és az 
itt élők közötti személyes kapcsolatok 
egyaránt sokkal erősebbek a korábbinál. 
A kezdeményezés igazolta, nem állja 
meg a helyét az az állítás, hogy a lakó-
telepeken élők elidegenedettek és nem 
figyelnek egymásra. Csak meg kellett 
szólítani őket, s bebizonyosodott, nagy 
igény van a közösségi összejövetelek-
re, egymás megismerésére. Ez abból is 

leszűrhető, hogy a legnépszerűbbek a 
közös beszélgetésre is lehetőséget adó, 
valamint a vallási témájú előadások 
voltak. Örömmel tapasztalták, hogy a 

programok egy részével, például a sport 
foglalkozásokkal, sikerült a fiatalokat is 
megszólítani. 
Az elmúlt egy év arra is felhívta a fi-
gyelmet, milyen sok, értékes és egyben 
érdekes munkát végző, nagy tudású 
ember él a lakótelepen. „Bár kezdetben 
másképp terveztük, de Pelyhe József 
képviselőtársammal a program során 
úgy döntöttünk: nincs szükség arra, 
hogy Budapestről vagy máshonnan 
hívjunk meg országos ismertségű előa-
dókat, hanem helyi, szakmailag jól fel-
készült személyeket invitáltunk. Be kell 
vallani, jó döntést hoztunk: dr. Lábadi 
Károly néprajzkutató, dr. Papházi Já-
nos, a Gödöllői Királyi Kastély vezető 
muzeológusa, dr. Sztavridisz Diagó-
rasz, orvos, a helyi görög kisebbség 
szervezője, Vass Károlyné nyugalma-
zott pedagógus, vagy Ugandából szár-
mazó Venance Wapokurwa – hogy 

csak néhányat említsünk az előadók 
közül – érdekes, izgalmas előadásokkal 
gazdagították az érdeklődők ismerete-
it.” Jeney László elmondta, az, hogy a 
pályázati kötelezettségvállalások hama-
rosan lejárnak, nem jelenti a program 
befejezését, hiszen nagyon nagy igény 
van a folytatásra. A rendezvények egy 
részének további folytatása nem pénz, 
hanem lelkesedés kérdése. Ilyenek 
például az ismeretterjesztő előadások, 
amiknek a megtartását sokan szíves-
ségből is elvállalják, és a kirándulások. 
Hiszen ahhoz, hogy a gödöllői erdőkbe 
gyalogos és kerékpáros túrát szervezze-
nek, szintén nem kell pénz.  
Persze lesz, amiről le kell majd mon-
dani, mint például a havonta megjelen-

tetett kiadványról, és a LISZI irodáról, 
ahol az elmúlt hónapokban többek kö-
zött különböző tanácsadások várták az 
érdeklődőket. Ennek működtetésére 
azonban csak a pályázati időszakban 
van lehetőség. Jeney László úgy fogal-
mazott, amennyiben lesz újabb pályá-
zat, újra indulnak, mivel fontos, hogy 
a jól összefonódott közösség a jövőben 
is megmaradjon és tovább erősödjön. jk 

A hagyományoknak megfele-
lően emlékeztek meg születé-
sének évfordulója alkalmából   
Hajós Alfrédról az olimpiai 
bajnok nevét viselő általános 
iskolában.  

Az újkori olimpiák első magyar győz-
tese 1878. február 1-jén született. A 
100 és 1200 méteres távon első he-
lyezett Hajós Alfréd (az első újkori, 
athéni olimpián 1896-ban nem adtak át 
aranyérmet), a sportsajtó által csak ma-
gyar delfinnek becézett kétszeres olim-
piai érmes úszó vízen és szárazföldön 
is sikeres tudott lenni.
Mindezek mellett labdarúgóként is 
megállta a helyét, a Budapesti Torna 
Club színeiben kétszer nyert magyar 
labdarúgó bajnokságot. Az újságírás-
ban is jártas építészmérnök két alka-
lommal húzhatta fel magára a címeres 

mezt, és két barátságos mérkőzésen a 
magyar labdarúgó válogatottat is ve-
zethette, mint szövetségi kapitány.

A rendezvénysorozat részeként Mo-
hácsi Ferenc, az 1956-os melbourne-i 
olimpián kajak-kenuban bronzérmes 

olimpikon tartott beszámolót az ötka-
rikás játékokon átélt élményeiről, va-
lamint sportpályafutásáról. 
Megrendezték a már hagyományos 
olimpiai szellemi vetélkedőt is, me-

lyen a Hajós Alfréd nevét viselő isko-
lák hat csapata mérte össze tudását. A 
megmérettetést a zuglói iskola csapa-
ta nyerte, megelőzve a gödöllői és a 
pesterzsébeti diákokat. A programot 
megtisztelt jelenlétével Jakabházyné 
Mező Mária, a Magyar Olimpiai Aka-

démia (MOA) 
tagja, Szlatényi 
György, a Ma-
gyar Diáksport 
Szövetség főtit-
kára és a MOA 
tanács tagja is.  
A megemléke-
zés részeként 
megkoszorúzták 

Hajós Alfrédnak az iskolában találha-
tó emléktábláját. Gödöllő város ön-
kormányzata nevében Pecze Dániel 
alpolgármester tisztelgett az egykori 
úszónagyság előtt.                              tl

Hatodik alkalommal rendezik meg a 
Gödöllői Esküvő Kiállítást, aminek 
ez alkalommal is az Erzsébet királyné 
Szálloda adja a helyszínét. A házasság-
kötés előtt állók – és persze azok, akik 
még csak feltérképezni szeretnék a vá-
lasztékot – 10-18 óra között ismerhetik 
meg, mivel tehetik feledhe-
tetlenné életük nagy napját.

Idén harmincöt kiállító 
várja a látogatókat tudtuk 
meg Czédly Mónikától, a 
D’Elia Szalon tulajdono-
sától, a rendezvény egyik 
főszervezőjétől. Többek között két es-
küvő ruhaszalon, fotósok, cukrászok, 
dekorációsok, zenei szolgáltatók, ren-
dezvényszervezők mutatják be szolgál-
tatásaikat.
Az esemény ezúttal a főtéren is jelen 
lesz, itt állítják ki ugyanis azt az eskü-
vői szállítóeszközökből álló „menetet”, 
amiben egy  Rolls Royce mellet felve-
zető motorok is helyet kapnak. A kiál-

lítók elsősorban a térségben működő 
szolgáltatók közül kerülnek ki, de több 
gödöllői vállalkozás is képviselteti ma-
gát. Mint azt Czédly Mónika elmondta, 
a kiállítás időpontját minden évben úgy 
választják ki, hogy egyrészt közel essen 
a Házasság hetéhez, másrészt, hogy a 
leendő ifjú pároknak egy utolsó lehető-
séget adjon az alapos tájékozódásra.

A látogatók itt nem csak jó néhány, az 
esküvővel kapcsolatos döntéshez kap-
hatnak segítséget, értékes nyeremé-
nyekhez is juthatnak. A szervezők idén 
két játékkal is várják őket, egyikkel a 
helyszínen, a másikkal pedig a faceboo-
kon, ezek során esküvői kellékeket és 
egy wellness hétvégét sorsolnak ki a
résztvevők között.                 jb

Nem fejezik be, csak más formábaN dolgozNak tovább

Erős közösség a LISZI

Emlékezés az újkori olimpiák első magyar győztesére Esküvő kiállítás

Képünk a 2014-es esküvő kiállításon készült



Mikor kezdünk történelmet tanulni? 
Talán akkor, amikor a nagymamát 
vagy nagypapát kérleljük, meséljen 
arról, amikor ő volt gyerek. Erről fag-
gatjuk szüleinket is, s a családtagok 
elmeséléséből megismerjük múltunk 
egy részét, úgy ahogyan azt ők átélték, 
megtapasztalták. Azután az iskolában 
újabb ismereteket szerzünk, könyvek-
ből bővítjük ismereteinket. Hogy az 
azokban leírtakkal egyetértünk-e, vagy 
sem, az már más kérdés. 
Úgy vélem, mindig lesznek, olyanok, 
akik nem elégszenek meg a rendel-
kezésükre álló ismeretekkel, szívós 
munkával járnak utána annak, hogy az 
információk helyesek-e, tényleg úgy 
történtek-e a dolgok sok száz, vagy 
ezer esztendővel ezelőtt, ahogy azt 
jelenlegi tudásunk alapján gondoljuk. 
Munkájuk nem egyszer komoly meg-
lepetést okoz, elég, ha csak Schilem-
annra, a megszállott Trója kutatóra 
gondolunk, akit egész addig bolondnak 
tartottak, amíg ásatásai eredményre 

nem vezettek. A szakemberek vélemé-
nye ma is sok kérdésben eltér egy-
mástól, akár közeli, akár távoli múl-
tunkról esik szó, legyen szó egy-egy 
eseményről, vagy személyről. Bánó 
Attila az elmúlt években már több 
olyan érdekességgel szolgált, ami nem 
igazán kap helyet a történelemkönyvek 
lapjain, s nincs ez másként most meg-

jelent kötetében sem. Szó esik benne 
többek között Beatrix királynéról, no, 
nem Mátyás király, hanem II. András 
fiatal, III. feleségéről, valamint Kinizsi 
Pál özvegyéről, Magyar Begináról, aki 
III. férjétől csak úgy tudott megszaba-
dulni, hogy megölette, de bepillanthat 
az olvasó Báthori Zsigmond erdélyi 
fejedelem és a Habsburg főhercegnő, 
Mária Krisztierna különös házasságá-
nak titkaiba is. 
Megismerhetjük Werbőczy István, a 
híres Hármaskönyv megalkotója meg-
öletésként számon tartott halálának 
részleteit, s jó néhány adalékot kapunk 
a parasztvezér Dózsa György jellemé-
ről kialakított képünkhöz is. 
Nem maradnak ki a könyvből irodal-
munk nagyjai sem. Kiderül, miért, és 
hogyan vívott párbajt Krúdy Gyula, 
és áttekinthetjük mindazt, amit Petőfi 
Sándor sorsáról tudunk, vagy tudni vé-
lünk. 
A történelmi tények mellett legendák, 
titkok elevenednek meg, de, hogy 
ezekből, ki, mit tekint igazságnak, az 
mindenkinek a maga dolga. 
(Bánó Attila: Kinizsi özvegyétől Hor-
thy testőréig)               nyf   

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Lehet rajta vitatkozni!
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(Folytatás az 1. oldalról) 

„A szépség belülről fakadó igénye 
hétköznapi használati tárgyakon”. 
Ez lesz a címe annak a múzeumpe-
dagógia teremben mindössze néhány 
napig látható kamarakiállításnak, 
ami május 16-án nyílik a Múzeumok 
Világnapja (május 18.) alkalmából. 
Az összeállítás a XIX. század végén 
XX. század elején készült minden-
napi tárgyak közül mutatja be a kor 
ízlésvilágát tükrözőket. 
 
Visszatér az Ignácz gyűjtemény is, 
ami 2009-ig az állandó kiállítás ré-
szét képezte. Üzenet a távoli sziget-
világból – Polinézia művészete cím-
mel nyílik meg ugyanis szeptember 
29-én az az időszaki tárlat, amiben 
a gödöllői Ignácz Ferenc gyűjtemé-
nyéből többek között olyan darabo-
kat is bemutatnak, amiket eddig nem 
láthatott a nagyközönség, valamint 

megismerhetik Alfred Falchetto Te-
ururai  polinéz fafaragóművész alko-
tásait. A kiállítás érdekességét nem 
csak a bemutatott anyag adja, hanem 
az is, hogy Ignácz Ferenc néprajzku-
tató sorsát a mai napig homály fedi. 
Szintén szeptemberben nyílik meg 
a Nagy Sándor emlékkiállítás, amit 

azonban nem Gödöllőn, hanem Szé-
kesfehérváron mutatnak be. A Deák 
Gyűjtemény meghívására a Gödöl-
lői Városi Múzeum és a Nagy Sán-
dor-ház anyagából készül a Gödöllői 

Művésztelep alapítója előtt tisztelgő 
összeállítás.
A Gödöllői Városi Múzeum kiállí-
tásairól, az aktuális eseményekről a 
www.godolloimuzeum.hu oldalon 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

jk

A Művészetek Háza Gödöl-
lő, a gödöllői Club Színház 
és a Magyar Szín-Játékos 
Szövetség 2015-ben is 
megrendezi a „Farsangi 
Rögtönzések” című imp-
rovizációs fesztivált 2015. 
február 14-én (szombaton), 
10 órától.

A nagy hagyományokkal bíró ren-
dezvényre diák- (középiskolás kor-
osztály) és felnőtt színjátszók 4-4 
fős csapatainak jelentkezését vár-
ják a szervezők a Közép-Magyar-
országi Régióból és Budapestről.

Az elmúlt évek gyakorlatához hí-
ven a négyfős, tetszés szerinti fan-
tázianéven szereplő csoportok 4-5 
különböző improvizációs feladatot 
kapnak. Az egyes feladatokra való 
felkészülésre általában 10 perc áll 

majd rendelkezésre. A játékidő az 
esetek többségében 3-3 perc.

A játékvezető Halász Tibor lesz, 
aki a helyszínen teszi közzé a sza-
bályokat és a feladatokat. Ezeket 
a zsűri pontozással értékeli, majd 
ennek alapján alakul ki a végső 
sorrend. Az első két helyezett meg-
hívást kap a 2015. március 21-én, 
szintén Gödöllőn megrendezésre 
kerülő Maestrók Találkozójára.
A fesztiválon három, díjat oszta-
nak ki, az 1. díj :Arlecchino díja, a 
2. díj: Pulcinella díja, 3. díj: Brig-
hella díja
A fesztiválra február 7-ig lehet 
jelentkezni. Bővebb információ- 
kat a www.muza.hu honlapon, a 
fesztiválok menüpont alatt talál-
hatnak az érdeklődők. 
A rendezvényre a belépés díjtalan.
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Új, a korábbinál nagyobb helyszínen 
nyitja meg idei első kiállítását a Le-
vendula Galéria február 14-én. Bár Sz. 
Jánosi Erzsébet, a galéria vezetője 
csendes, nyugodt évkezdetre számított, 
legnagyobb örömére a Magyar Kultúra 

napján átvehette a Gödöllő Kultúrájá-
ért díjat, néhány nappal később pedig 
lehetősége nyílt új, az eddiginél na-
gyobb helyre költöztetni a bemutatásra 
szánt kortárs műalkotásokat. Ráadásul 

a helyszín sem változott, mindössze 
egyetlen ajtóval arrébb találják meg a 
bejáratot a látogatók. 
Az idén hét éves galériában így a ki-
állítások mellett sok új programra is 
lehetőség nyílik, a tervek szerint az 

eddigieknél rendszereseb-
bé válhatnak a különböző 
művészeti előadások, és 
mini koncerteket is szer-
vezhetnek, összekapcsol-
va a különböző művészeti 
ágakat. A galéria az idén is 
bekapcsolódik a kulturális 
tematikus év programjai-

nak sorába, több kiállítást és eseményt 
ennek jegyében szerveznek. Az új ki-
állítóterem elsősorban a művészeket 
állítja „nehezebb” feladat elé, nekik 
ugyanis egy-egy tárlat alkalmával, jó-
val nagyobb felület áll rendelkezésük-

re. A galéria első idei kiállítása febru-
ár 14-én szombaton, 17 órakor nyílik 
meg, „Az Első” címmel, ezen Mácsai 
Mária grafikusművész és Madarász 
Gergely festőművész mutatják be al-
kotásaikat. A tárlathoz kapcsolódóan, 
február 20-án 18 órától beszélgetést 
szerveznek a két művésszel.             bj

öt kiállítást mutAt Be idén A városi múzeum

Néprajzi kincsek

mácsAi és mAdArász AlkotásAivAl kezdi Az évet A levendulA gAlériA

Nagyobb térben nyílik meg az „Első”
Farsang a Club Színházzal

Költözés közben...
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Egy év, két embléma

Február: Hagyományaink nyomában

A farsang hossza évről-évre
változik, mivel zárónapja a
húsvét időpontjához kötő-
dik. Vízkereszttől (január 6.)
a húsvétot megelőző 40 na-
pos nagyböjt kezdetéig, azaz
hamvazószerdáig tart. Az
idén február 18-ig vigadozha-
tunk. Városunkban is sok in-
tézmény szervez bált, mulat-
ságot ebben az időszakban.

A farsang a tavaszvárás pogánykori,
ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a
zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bo-
londozás, eszem-iszom, valamint a
párkeresés, udvarlás időszaka. Zajos
mulatságait egy ősi hiedelem hívta
életre, miszerint a tél utolsó napja-
iban – amikor
rövidek a nappa-
lok és hosszúak
az éjszakák – a
Nap elgyengül,
és a gonosz
szellemek életre
kelnek. Ezeket
vigalommal, jel-
mezes felvonulással, boszorkány-
bábu elégetésével akarták elűzni.
Ijesztő jelmezekbe öltöztek, hogy

elűzzék a halált, a
rosszat és a hideget.
Magyarországon a
farsangi szokások
a középkorban ho-
nosodtak meg, és
számos idegen nép
hatása érvényesült
bennük. A városi
polgárság elsősorban a német hagyo-
mányokat vette át. Ezzel szemben az
arisztokrácia körében az itáliai és
francia szokások terjedtek el, de fel-
lelhetők pogány germán vagy éppen
ókori görög-római motívumok is.
Magyarországon már Mátyás korá-
ban divatban voltak bizonyos itáliai
mintákat követő álarcos mulatságok,
sőt II. Lajos udvarában a farsang

idején harci játé-
kokat is rendeztek.
Az egyház kezdet-
ben rossz szemmel
nézte a fékevesz-
tett mulatozást, az
ördög művének
tartotta és üldözte
is, visszaszorítani

azonban nem tudta. A farsang idő-
szaka a táncmulatságok legfőbb ide-
je volt, a falvakban a bálok többsége

a kocsmákban, vagy bérelt házak-
ban zajlott. Minden társadalmi réteg
megrendezte ilyenkor a maga bálját,
aminek a szervezői általában a legé-
nyek voltak.
A farsangi mulatságokat gazdagon

terített asztalok jellemezték régen is,
és ma is. Az ételekhez is számtalan
hiedelem kapcsolódott: disznófejet,
kolbászt ettek varázsló szándékkal,
fekete tyúkot vágtak, hogy a követ-
kező időszakban sok baromfi legyen
az udvarukban, s húslevesbe pedig
hosszútésztát főztek, hogy a termés
is hosszúra nőjön majd. A XIX-XX.
században pedig majdnem minden-
hol elterjedt a fánkmint igazi farsangi
étel. Szokás volt, hogy az első sütet-
ből eltettek néhány darabot, megszá-
rították, porrá törték, és az év során
megbetegedett állatok takarmányába
tették. (bdz)

Az idén két jelentős kulturális prog-
ramsorozat színesíti a gödöllői ese-
ményeket. Ezek egy része a „Mű-
vészetek Kertje – Gödöllő 2015”
kulturális temati-
kus évhez kap-
csolódik. aminek
során A gödöl-
lői művészetet
és természe-
tet, a virágzó
zöld Gödöllőt
kívánják összekapcsol-
ni kiállítások és szabadté-
ri rendezvények formájában. Ezt a
szemléletet tükrözi a rendezvény
logója is, ami a napokban készült el.

Külön embléma jelzi az idén első
alkalommal megrendezésre kerülő
GödöllŐsz rendezvénysorozathoz
tartozó programokat, amely a ter-

vek szerint szeptember 11-től októ-
ber 28-ig kínál majd
többek között szín-
házi előadásokat, ko-
moly- és könnyűzenei
koncerteket, valamint
ifjúsági és családi
programokat.

(ny.f.)

A 3D-s szkennelés folyamata

A hónap latin neve, Februarius
a klasszikus szerzők szerint a
szabin februm, „tisztulás” szó-
ból ered.

Régi magyar neve
szerint február
a böjtelő hava,
ami a keresztény
hagyományok -
ra utal: általában
februárban kez-
dődik a húsvétot megelőző hosszú
böjt. Korábban a tisztulás, megtisz-
tulás hónapjának tartották – többféle
értelmezéssel. Az egyik az év utolsó
hónapjaként (mert az ókori Rómában
márciussal kezdődött az esztendő, és
februárral ért véget) tartotta alkal-
masnak a szellemi-lelki megtisztu-
lásra; más magyarázat viszont éppen
a karácsonyi ünnepkör vigasságai-
nak testi terheitől való megtisztulás

alkalmas időszakát kötötte ehhez a
hónaphoz. A hónap neve a latin „fib-
ra” (tisztulás, megtisztulás) szóból

származik.
Február jeles nap-

jai is többnyire a
farsangi időszakhoz
kötődnek, de van
néhány „időjós” nap
is, természetesen a
jó idő, a tavasz irán-
ti vágyakozás jegyé-

ben. Ezek közül talán,a legismertebb
a hónap második napja, amikor fi-
gyeljük a medvét – ha a barlangjából
kijőve meglátja az árnyékát, vissza-
megy, mert soká tart még a hideg.
Ugyancsak ehhez a naphoz kötődik
egy másik, kevéssé ismert, ám köny-
nyebben megfigyelhető hagyomány:
ha énekel a pacsirta, később még
hosszan fog hallgatni. A pacsirtákra
egyébként – hasonló összefüggésben

– kicsit később, 19-én, Zsuzsanna
napján is érdemes figyelni!
„Ha Dorottya locsog, akkor Ju-

lianna kopog” – azaz, ha hatodikán
enyhe az idő, akkor tíz nappal később
fagyra számíthatunk. Bálint napján
(14-én) ismét a
madarak jeleznek:
ha messzire hal-
lik a csiripelésük,
akkor hamarosan
jó idő lesz! Fon-
tos nap még 24.
is, amikor abban
bízunk, jégtörő
Mátyás találjon
jeget, amit össze-
törhet, ha ugyanis
nem talál, akkor
csinál, tehát sokat
kell még várni a jó
időre.

(ny.f.)

Fő a vidámság!

Farsang idején

Valentin napon irány a könyvtár!
Bár sokan ferde szemmel néznek a Valentin napra, egyre több olyan program
jelenik meg, ami igyekszik tartalommal megtölteni a szerelmesek ünnepét. A
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban február 14-én, Valentin,
azaz Bálint napon több akció is várja a betérőket. Ismét megrendezik a szerel-
mes olvasójegy akciót, aminek keretében a beiratkozó párok 50 százalékos ked-
vezménnyel lehetnek könyvtár tagok. A múlt évi nagy sikerű kezdeményezés
mellé idén is társul egy meglepetés: a „Randizz a könyvekkel” akció keretében
szerelmes témájú könyveket kölcsönözhetnek, de zsákbamacskaként! Az azon-
ban biztos, legyen akár vers, akár regény, színvonalas, kellemes olvasnivalót
kapnak majd a vállalkozó kedvű olvasók. (KJ)



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

Miki: Idősebb pincsi kan. Kedves, 
barátságos, bár kissé össze van za-
varodva, hiszen eddig családban élt. 
Bízunk benne, hogy nem kell sokáig 
várnia és valaki örökbefogadja.

Peti: Gödöllőn befogott keverék 
kan. Egyelőre félénk, bizalmatlan. 
Reméljük hiányzik valakinek és a 
gazdija jelentkezik és hazaviszi.

Totti és Rita: 2-3 hónapos 
keverék babák. Folyamatos munká-
ban vannak, nadrágszárat húznak, pa-
kolnak, rendezkednek ahogy a kölyök-
kutyákhoz illik. 2 hét múlva örökbe 
fogadhatóak. Olyan gazdit keresünk 
számukra akik tisztában vannak egy 
kölyökkutya igényeivel és van türel-
mük családtagot nevelni belőlük.

Pajkos: 7 éves puli kan. Gazdája ha-
lála miatt került a telepre. 
Egy igazi kis szeretetbomba, bújik, puszit 
oszt, kedveskedik. Álomgazdik jelentkezé-
sét várja!

Február 7-én szombaton
11 óráig: 

Plutó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 
Tel.: 06-20/3855-726.

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Meghosszabbított nyitva tartás!

Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346
Dr. SZÉKELY DÁNIEL
Tel: 06/30-588-8590
H-P: 10-12 és 16-19

Szo: 10-12 és V: 16-19
TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA
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

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

Dr. Székely Dániel, Tel.: 30/588-8590.   

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

A kutya és gazdája közti barátságról, 
a bizalomról és a hétköznapi hősökről 
szól a múlt héten a magyar mozikba 
kerülő Mancs című csalá-
di kalandfilm. És ha már 
állatos alkotásról van szó, 
akkor azonnal rávághat-
juk: igen, ebben az eset-
ben is a gödöllői Halász 
Árpád állat-koordinátor, 
a Gödöllői Kutyasport 
Központ vezetője képezte 
ki a főszereplőket.
A film eredetileg a va-
lódi Mancsról, a miskolci Spider 
Mentőcsoport 2006-ban elpusztult 
mentőkutyájáról szólt volna, azon-
ban a terven még a forgatókönyví-
rás korai szakaszában változtattak. 
Erre azért volt szükség, mert nem 
tudtak volna lépést tartani a hason-
ló témájú hollywoodi filmekkel és 
egy narratív filmet szerettek volna 
létrehozni, amelyben nem csupán 
az egyik mentési jelenet követte 
volna a másikat. A filmet ugyan a 
valódi Mancs munkássága ihlette, 
de mégis egy különálló, független 
történetet vittek vászonra. Halász 
Árpád Pejó Róbert rendezővel jó-

val a forgatás kezdete előtt átbeszélte 
a forgatókönyvet és pontosan megter-
vezték a kutyáktól elvárt feladatokat. 

A Szent István Egyetem (SZIE) gödöl-
lői kutatói olyan tenyésztési módszert 
dolgoztak ki, amelynek segítségével 
növelhető az őshonos sebes pisztrán-
gok aránya a jelenlegi magyarorszá-
gi pisztrángállományban. A tudósok 
szerint a sebes pisztráng akár hunga-
rikummá vagy gasztronómiai különle-
gességgé is válhat.

Urbányi Béla, a SZIE Halgazdálko-
dási Tanszékének vezetője elmondta, 
a kutatásuk célja, hogy felmérjék az 
őshonos dunai vérvonalú sebes piszt-
ráng génállományának részesedését a 
magyarországi pisztrángtelepek állo-
mányában, valamint elősegítsék ennek 
a részesedésnek a növekedését.
Magyarországon jelenleg két piszt-
rángfaj található, az Észak-Ameri-
kából a 20. század elején betelepített 

szivárványos pisztráng és az őshonos 
sebes pisztráng. Urbányi Béla szerint 
a projekt eredményeiből kereskedel-
mi haszon is származhat: ha sikerül 

hungarikumként, helyi ter-
mészeti értékként vagy más 
módon minősített fajtaként 
elfogadtatni az őshonos se-
bes pisztrángot, akkor akár 
egy külön brand is épülhetne 
a védjeggyel ellátott halfaj-
ra. A dunai sebes pisztráng 
külalakra vagy akár ízét 
tekintve sem különbözik 
sokban a többi pisztrángfaj-
tól és az sem véletlen, hogy 
annak idején betelepítették 
a szivárványos pisztrángot, 
ugyanis utóbbi sokkal gyor-
sabban növekszik, jobban 
bírja a meleg időjárást és 

az oxigénhiányos vizet. Véleménye 
szerint a gyorsabb növekedés miatt 
a kereskedők a jövőben is ezt a fajtát 
fogják előnyben részesíteni.           mti

Egy gödöllői kEzE is bEnnE van

Moziban a Mancs

A Mancsot felnőtt kutyaként játszó német-
juhászokat már fél évvel a forgatás kezdete 
előtt kiválogatták. A kutyáknak amellett, 
hogy hasonlítaniuk kellett egymásra, játékos-
nak és kíváncsinak kellett lenniük, hogy 
motiválhatóak legyenek a feladatok betan-
ulására. Odafigyeltek arra is, hogy a kutyák 
nyugodtak legyenek, hiszen el kellett visel-
niük a tavaly nyári, 36 napos forgatást.

A kölyökkutyák csupán a forgatás előtt 
három hónappal születtek, őket a kezdetektől 
arra idomították, hogy alkalmasak legyenek a 
filmbéli szerepük eljátszására.

Gasztronómiai különlegességgé válhat 
az őshonos sebes pisztráng

Február 8-án, vasárnap az Obedience Hungary Team SE szervezésé-
ben tartják a CACIOB obedience nemzetközi kupasorozat első állo-
mását a Gödöllői Sportcentrum zárt, műfüves pályáján. Az eseményen 
a magyar kutyások mellett Ausztriából, Csehországból és Szlovákiá-
ból is érkeznek versenyzők. A reggel kezdődő „viadal” 17 órakor zárul 
az eredményhirdetéssel.
Az Obedience Hungary Team SE 2013-ban alakult meg azzal a céllal, hogy 
ezt a fajta kutyás sportot ne csak külföldön, hanem hazánkban is szerve-
zetten, magas színvonalon művelhessék a hobbi- és sportkutyások. Céljuk, hogy a felelős kutyatartást és azon belül ezt a 
látványos sportot minél több emberrel és egyesülettel ismertessék meg.                        Bővebb információ: obedience.hu
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Obedience nemzetközi verseny · Gödöllő · 2015. 02. 08.

Már csak az idősek mesélhetnek arról 
az unokáiknak, hogy milyen volt régen 
a Rákos-patak, amikor még gazdag 
élővilággal és zöldellő környezettel fu-
tott át kerületünkön.
Ma már talán sokan el se hinnék: volt 
idő, amikor a gyerekek játékosan pan-
csoltak benne nyaranta, és olyan tiszta 
volt a víz, hogy inni lehetett volna be-
lőle. De nagyon régi mesék és legendák 
szerint (amelyek már csak néhány idős 
ember emlékezetében élnek) egykoron 
tündérek őrizték a Rákos-patakot.
A régi történetek úgy tartják, hogy a 

patak a benne élő rá-
kokról kapta a nevét. 
Ma már sehol sem ta-
láljuk a zavaros vizű 
patak piciny névadóit. 
A középkori leírások 
szerint a rákok a pa-
tak forrásánál éltek. 
Az Isaszeg, Pécel, 
Rákoscsaba közti sza-

kaszon több halastó működött, ami a 
malmokra hajtott vizet duzzasztotta, 
majd Rákoscsaba és Keresztúr között 
egy mocsaras területet táplált vizével. 
Ezek a mocsaras területek nem ked-
veztek a rákoknak, de az írások meg-
említik, hogy angolnában és egyéb 
halban bővelkedtek. Régebben több 
vízimalmot is hajtottak a patak erejé-
vel, Isaszegen, Pécelen, Rákoscsabán 
és Rákoskeresztúron.
Mára sajnos az emberi pusztítás és 
nemtörődömség szomorú mementójá-
vá vált a folyam. Nem először fordul 

elő, hogy kétes eredetű, rozsdabarna 
színű anyag kerül a Rákos-patakba, 
mint legutóbb a XVII. kerületben ami-
kor rozsdás vizet engedett egy épí-
tőipari cég a Rákos-patakba.

hirmenten.hu

Valaha paradicsomi állapotok jellemezték  
a Rákos-patakot, amelyet tündérek vigyáztak

A klímaváltozás és a fakitermelés miatt a jövőben a Borneó szigetén élő 
állatok csaknem fele elveszítheti életterét. Új természetvédelmi területekre 
van szükség egy nemzetközi 
kutatócsoportnak a Current 
Biology című szaklapban meg-
jelent tanulmánya szerint.
A szakértők szerint legrosszabb 
esetben akár 40 emlősfaj is ki-
halhat 2080-ig, ezt a veszélyt 
pedig újabb természetvédelmi 
területek kialakításával lehet-
ne mérsékelni. A területeknek 
nem kell különösen nagynak 

lenniük, de jól kell kiválasztani őket – fogalmazta meg kutatócsoport. Matt-
hew Struebig brit és Andreas Wilting német szakértő vezetésével a tudósok 
olyan modellt dolgoztak ki, amely nemcsak a következő 65 év lehetséges klí-
maváltozását jósolja meg, hanem figyelembe veszi azt is, hogy Borneó mely 
területeinek erdőségei tűnnek el legnagyobb valószínűséggel.

Kihalhat a borneói állatfajok fele



Nevezési határidő: 2015. 02.04.         Nevezési díj: 20.000 Ft/csapat
Bővebb info, nevezés: 06-70-28-30-588-as számon 

vagy a tokain@freemail.hu e-mail címen!

Farsang Kupa – Még lehet jelentkezni
OXIJOB.HU Farsangi Labdarúgó Kupa

Bejutott a Magyar Kupa döntő-
jébe a TEVA-Gödöllői RC, miu-
tán óriási csatában, aranyszet-
tes győzelemmel verte az UTE 
csapatát az elődöntőben.

A párharc első mérkőzését az UTE 
nyerte 3-1-re, ami azt jelentette, hogy 
a visszavágón a gödöllőiek csak úgy 
vívhatták ki a döntőbe jutást, ha 3-1-
re vagy 3-0-ra nyerik a találkozót. 
Persze ez nem jelentett egyenes utat 
a döntőbe, hiszen a szabályok értel-
mében ilyen arányú TEVA győzelem 
csak egy esély volt az aranyszettre. 
Horváth András tanítványai szinte 
az egész meccs folyamán extázisban 
játszottak és teljesítették az alapter-
vet, 3-0-ra verték az Újpestet. 
Jöhetett tehát az aranyszett, ami 
eldönteni hivatott, hogy ki jut az 
MK-fináléjába. A 15 pontig drámai 
felvonást a gödöllőiek bírták jobban 
idegekkel, 15:10-re nyerték Széles 
Petráék az utolsó szettet, ezzel ismét 
bejutottak a kupadöntőbe a mieink. A 
csapatkapitány, Széles Petra duplán 
örülhetett, ugyanis a meccs napján 

ünnepelte születésnapját, a csapat 
egy kupadöntőbe jutással ajándékoz-
ta meg Petrát.
A TEVA-GRC csapata, hasonlóan 
a tavalyi és a tavalyelőtti MK-dön-

tőhöz, ezúttal is a Vasas ellen 
játsza majd az aranycsatát. A 
kupadöntőre február 14-én 18 
órai kezdettel kerül majd sor 
Budapesten, a Vasas Fáy ut-
cai csarnokában. A találkozót 
a Duna World csatorna élőben 
közvetíti.
MK-elődöntő, visszavágó
TEVA-Gödöllői RC – Újpesti 
TE 3-0 (19, 25, 17) Aranyszet-

tel: 15:10

Magyar bajnokság – Győze-
lemmel csúszott le a Gödöllő 
az élről

A Gödöllő hazai pályán verte a leg-
utóbbi bajnoki fordulóban a Nyíregy-
háza együttesét 3-0-ra, ennek ellené-
re már nem listavezető a bajnokság 
alapszakaszában, miután a nagy rivá-
lis Vasas pótolta elmaradt meccsét és 
nyerni tudott azon. Remélhetőleg ez 
csak átmeneti állapot, ugyanis a két 
csapat február 8-án mérkőzik egy-
mással a fővárosiak otthonában. Ez 
a találkozó az MK-döntő póbrábája 
is lesz egyben.
Női NB I. alapszakasz, 20. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Fatum-Nyír-
suli 3-0 (22, 17, 17)    
                -li-

Február 1-jén, a Syma csar-
nokban rendezték a 2015. évi 
idény első hazai felnőtt verse-
nyét, a Budapest Bajnokságot, 
amely nyílt országos minősí-
tő verseny is volt egyben. A 
GEAC-os atléták a bécsi és po-
zsonyi versenyek után a hazai 
pályán is jól szerepeltek.

Az újonnan igazolt Juhász Fanni női 
rúdugrásban 390 cm-es eredménnyel 
lett első, ugyanitt a még serdülőkorú 
Kondrák Réka 6. (290 cm), az ifjú-
sági Kriszt Annamária 7. (280 cm) 
lett. Férfi rúdugrásban a szintén ifjú-
sági korú Simonváros Csanád 400 
cm-es ugrásával a 6. helyen végzett. 
Kitettek magukért a sprinterek is, a 
sérült Kaptur Éva távollétében a női 
mezőnyben Baráti Patrícia 60 m-en 
és 200 m-en is bronzérmet szerzett 
(7,88 mp-es idővel; 25,68 mp), míg a 
férfiaknál Pázmándi Zsolt 2. helyen 
végzett (6,91 mp). 
A gátfutók ismét nagyot alkottak, a 

junior EB-re készülő Répási Petra a 
felnőttek között kiváló idővel (8,49 
mp) ezüstérmes lett, míg az ifjúsági 
vb-re kandidáló többpróbázó höl-
gyek óriási egyéni csúcsokkal álltak 
korosztályukban a dobogóra, Ren-
ner Luca 8,87 mp, Kovács Emma 
8,94 mp. Ugyanitt az első éves ifi 
Csernyánszky Flóra egyéni csúcsa 
(9,13) is kiváló teljesítményt nyúj-
tott. Luca és Emma a felnőtt maga-
sugrásban is az előkelő 4-7. helyet 
szerezték meg egyaránt 165 cm-es 
teljesítménnyel. 
Említést érdemel még Esztergály 
Koppány, aki az ifi súlylökésben 
nyert ezüstérmet 
14,51 m-es ered-
ménnyel.  Edzők: 
Kaptur Éva, Kar-
lik Pál, Zsivócz-
ky Attila, Szöré-
nyi István, Máté 
Alpár, Körmen-
dy Katalin, Bo-
risz Volkov.

Terematlétika – Ócsai érmek

Az elmúlt szombaton Ócsán rendez-
tek terematlétika versenyt, ahol ter-
mészetesen a GEAC csapata is részt 
vett.  A legsikeresebb atléta most is, 
mint legutóbb, Daróczi Lili volt, aki 
két értékes bronzérmet szerzett (50 
m-en 7,18 másodperces idővel ért 
célba, távolugrásban 465 cm-el), míg 
magasugrásban 5. lett 135 cm-el. A 
másik GEAC-os versenyző, Ratkai 
Panna távolugrásban 9 cm-el ugrott 
nagyobbat csapattársánál, a 474 cm-
es ugrásával ezüstérmet szerzett.  A 
fiúknál Ferentzi Barnabás 4. helye 
volt a legértékesebb, 50 m-en 6,95 
mp-el, ami igen biztató a február 
7-8-i ob előtt. Az edzők Körmendy 
Katalin és Máté Alpár ezután rak-
ják össze a végleges csapatot.  -ll-

Atlétika – Hazai fedett pályás felnőtt idénynyitó

Ugró és futó érmek
Röplabda – Először nincs az élen a Gödöllő

Kupadöntőben a TEVA-GRC

 A MAG-LOG Team CFT előbb 
Csengeren, majd hazai pá-
lyán a Kincsem Lovaspark 
ellen lépett pályára a futsal 
NB II-ben. A mérleg: egy 12-
5-ös és 7-3-as vereség.

A szatmári településre csak há-
rom cserejátékossal utazott el a 
Gödöllő, ami az első félidőben 

még nem látszott, de a folytatásra 
felőrölték a hazaiak a gödöllőiek 
erejét és végül simán nyerték a 
meccset.
Hazai pályán kellett volna javíta-
ni a dobogó 2. fokán álló Kincsem 
Lovaspark SE ellen, de itt is csak 
20 percig bírták a MAG-LOG 
Team játékosai. A szünetben még 
vezetett a csapat, végül a vendég 

nagykátaiak 7-3-ra nyertek. 17 
mérkőzést követően a gödöllőiek  
13 ponttal a 11. helyen állnak cso-
portjukban.
NB II keleti-csoport, 16. forduló 
Csenger Petőfi DSZ SE – MAG-
LOG Team CFT Gödöllő 12-5 (4-
3) Gól: Farkas Péter (2), Magyar 
Zsolt, Bencsik Roland, öngól.
NB II keleti-csoport, 17. forduló 
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – 
Kincsem Lovaspark SE 3-7 (3-2)
Gól: Farkas Péter, Magyar Zsolt, 
Bencsik Roland.             -tt-

Futsal – 20 perces Gödöllő, azaz a szünetig volt esély

Idegenben és hazai pályán is vereség

Köszönjük, hogy 2015-ben is támogatja adója 1 %-val 
a Kirchhofer József Sportegyesületet! 

Manó Maraton-Mini Maraton-Tájékozódási futás!
Adószám: 18721728-1-13

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg a kadet kard egyé-
ni- és csapatbajnokságot, 
melyen a GEAC csapata is 
pástra állt és ha már ott volt, 
a 3. helyet érte el.

A férfi mezőnyben 11 csapat ver-
sengett a bajnoki címért: a Mor-
vai Ákos, Magyari Domonkos, 
Gémesi Botond, Markolt Dá-
niel alkotta GEAC, az UTE és a 
DVSZ csapatai mögött a 3. helyet 
szerezte meg. A hölgyeknél 8 csa-
pat indult a gödöllőiek a 8. helyen 
zárták a bajnokságot.
Egyéniben sem a férfiak, sem a 

nők mezőnyében nem jutott a leg-
jobb 8 közé gödöllői vívó.

Kard Világkupa, Padova – 
5. hely csapatban

A kardozók hétvégéjével folytató-
dott a felnőttek Világkupa-soroza-
ta, ezúttal az olaszországi Padova 
volt a házigazda. Gödöllői részről 
Gémesi Csanád képviselte a ma-
gyar csapatot. 
Csanád egyéniben 191 induló 
közül a legjobb 32-ig menetelt, 
a végállomást a 16 közé jutásért 
koreai ellenfele jelentette (15:7-
es vereség), így végül legjobb 

magyarként a 23. helyen zárta az 
egyéni küzdelmeket. 
A Gémesi Csanád, Iliász Niko-
lász, Szatmári András, Szilágyi 
Áron alkotta magyar válogatott 
kard csapat a Padovában rendezett 
világkupa versenyen az 5. helyet 
szerezte meg. A világkupán 20 csa-
pat indult, a magyarok a nyolcad-
döntőben Ukrajnát verték 45:31. 
A negyeddöntő már nem sikerült, 
itt a németektől 45:43-ra kapott ki 
csapatunk, így csak az 5-8. helyért 
folytatták a küzdelmeket Gémesi 
Csanádék. A helyosztókon előbb a 
románokat vertük 45:44-re, majd 
az USA csapatát 45:36-ra, ezzel 5. 
lett a magyar férfi kard válogatott 
Padovában. Az olaszországi vk-t 
az oroszok nyerték, megelőzve a 
német és az olasz csapatot.        -tl-

Vívás – Magyar bajnokság és világkupa

Bronzérmes a GEAC

Január közepén az asztalite-
iszezők is elkezdték a sze-
zont. A gödöllői csapatok is 
asztalhoz álltak a különbö-
ző bajnoki küzdelmekben, 
több helyen egymás ellen 
meccseltek, a mérlegük: 4 
győzelem, 3 vereség.

Az NB I keleti-csoportjában vi-
tézkedő GEAC I. 11 ponttal a 4. 
helyen áll csoportjában, az NB III-

ban két csapat szerepel, a GEAC 
II. 20 ponttal a 2. helyen, míg a 
GEAC harmadik számú csapata 0 
ponttal a 12., utolsó pozíciót fog-
lalja el jelenleg csoportjában.
A megyei bajnokságban szerep-
lő gödöllői csapatok közül a me-
gyei A csoportban a GEAC IV. 
22 ponttal a 2., míg a GEAC V. 
8 ponttal a 12. helyet foglalja el a 
16 csapatos bajnokságban. A Pest 
megyei B osztály északi-csoport-

jában szereplő GEAC VI. jelenleg 
a 3. helyen áll 19 ponttal, míg a 
hetes számú gödöllői formáció 3 
ponttal a 10. helyet foglalja el.
Eredmények:
Férfi NB I keleti-csoport, 10. 
forduló: GEAC I – Apagy SE I 
14:4 Férfi NB III közép-csoport, 
12. forduló: GEAC II – Zsámbéki 
SBE 12:6; GEAC III – Kecskemét 
Spartacus SK 0:18
Pest megye A csoport, 12. fordu-
ló: GEAC IV. – GEAC V. 12:6
Pest megye B északi-csoport, 12. 
forduló: GEAC VI. – GEAC VII 
16:2.                             -il-

Asztalitenisz – Már pattog a labda

Három helyen is a dobogón

2015. február 3.8 gödöllői Szolgálat Sport

2015. február 7-én szombaton, Gödöllőn a Táncsics Mihály úti, 
sátorral fedett műfüves pályán 

FELNŐTT FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPA.



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

Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

Február 7., szombat, 15.30 és 
18.00: Művészetek Háza Gödöllő:
A Frédéric Chopin Zenei AMI tanára-
inak vidám, zenés farsangi műsora
Február 9., hétfő, 17.00:
Klacsmann Nóra (hegedű) növendé-
keinek hangversenye
Február 12., csütörtök, 18.00:
Benedek Krisztina (népi ének) nö-
vendékeinek hangversenye
Február 19., csütörtök, 17.00:
Székely Judit (furulya) növendékei-
nek hangversenye
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2., Egyedi szakmai prémiumfeladatok 
teljesítése esetén az éves prémium 60 
%-a:
2.a) legalább 2 új, az állandó kiállítást 
vagy egyes elemeit bemutató kataló-
gus kiadása 
Prémium hányad: 20 %
Határidő: 2013. december 31.
2.b) a kastély fizető látogató számá-
nak növelése legalább 5%-kal meg-
haladja a 2013. évi Üzleti Tervben 
meghatározott 175 000 főt. Alacso-
nyabb mértékű túlteljesítés esetén a 
prémiumhányad százalékát lineárisan 

kell meghatározni az 5 % túlteljesí-
téshez kapcsolódó értéket 100 %-nak 
tekintve.
Határidő: 2013. december 31.  
Prémium hányad: 20 %
2.c) a 2014-2020 EU költségvetési 
időszakban elérhető forrásokhoz kap-
csolódóan a projektek előkészítésé-
nek megvalósítása, (engedélyes terv 
előtti dokumentumok előállíttatása, 
pl. művészettörténeti dokumentáció, 
régészeti, falkutatási stb. feladatok el-
végeztetése)
Eredmény: legalább két dokumentum 

elkészítése.
Elfogadó: Felügyelő Bizottság 
Határidő: 2013. december 31.
Prémium hányad: 20 %
Prémium-kifizetést kizáró tényező-
ként szükséges figyelembe venni:
a) az üzleti tervben meghatározott 
bértömeg 186.974 e Ft (számviteli 
bérköltség) túllépését
b) ha a társaságnak lejárt köztartozása 
(adó, TB, vám, stb.) áll fenn az üzleti 
év végén 
c) ha a vezető munkaviszonya a 
munkáltató részéről azonnali hatályú 
felmondással kerül megszüntetésre, 
vagy ha a vezető a munkaviszonyát 
jogellenesen szünteti meg

d) a létesítő okiratban rögzített döntési 
hatáskörök megsértését
e) ha a Társaság tárgyévi beszámoló-
jának független könyvvizsgálói jelen-
tése a Társaság ügyvezetésének intéz-
kedési, döntési hatáskörébe tartozó 
ok miatt korlátozó, elutasító könyv-
vizsgálói záradékot tartalmaz, vagy 
a záradék megadásának elutasítását 
tartalmazza.
Prémiumcsökkentő tényezőként szük-
séges figyelembe venni:
a) jogszabály alapján, vagy az MNV 
Zrt. felé fennálló és az MNV Zrt. által 
előírt adatszolgáltatási kötelezettség 
nem, vagy nem az előírt formában és 
tartalommal illetve nem határidőre 

történő teljesítését a kifizethető pré-
mium 20%-ának mértékéig, 
b) ha a Társaság az MNV Zrt. általi fel-
kérés ellenére nem vesz részt az MNV 
Zrt. által kezdeményezett és finanszí-
rozott közös beszerzési tenderen és az 
eredményes tendereztetési eljárást kö-
vetően a nevezett szolgáltatást/árut a 
tenderen elért árnál magasabb értéken 
szerzi be. Ez esetben a kifizethető pré-
mium összegét tenderenként 10%-kal 
csökkenteni kell, kivéve, ha a társa-
ságra irányadó jogszabályi rendelke-
zések, a társaság létesítő okirata vagy 
a társaság szerződéses kötelezettségei 
nem tették lehetővé a beszerzési ten-
deren való részvételt, 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

2013. évi taggyűlési határozatok V.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Február 2-8-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

Február 9-15-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

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.

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 Vagyonke-

zelő Iroda III. emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a (28) 529-171-es telefonszámon.

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!

Az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia (ITS) a városi 
önkormányzatok által elkészí-
tendő, fejlesztési szemléletű, 
középtávot (legalább 4, leg-
feljebb 10 éves időtáv) átfogó 
dokumentum, amely főként 
az Európai Unió által rendel-
kezésre bocsátott források 
felhasználását készíti elő. 

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

A stratégiatervezési szakmai mun-
ka 2015 őszéig tart, az alábbi sza-
kaszok végrehajtásával:

– megalapozó vizsgálat (korábbi 
fejlesztések kiértékelése, helyzete-
lemzés, helyzetértékelés)
– célok meghatározása
– integrált projektcsomagok (pro-
jektek meghatározása)

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

A tervezés során rendkívüli jelen-
tőséggel bír tehát a helyi társada-
lom és a gazdasági szereplők aktív, 

támogató közreműködése, vagyis a 
széleskörű partnerség megvalósítá-
sa. 

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

A beérkezett észrevételek feldolgo-
zása után lakossági és partnerségi 
fórum(ok) kerül(nek) megrende-
zésre, amin szintén számítunk a 
részvételükre, az elkészült mun-
kaanyag pedig elfogadása előtt is 
közzétételre kerül. 

ELŐZETES FELHÍVÁS 
A VÁROSFEJLESZTÉSI TERVEZÉSBEN VALÓ LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI RÉSZVÉTELRE

2015. február 3.10 gödöllői Szolgálat Közérdek

Gödöllő Város Önkormányzata

Az önkormányzat tudatosan építi 
szervezeti működésének hatékony-
sági elemeit. Mindezt megteszi a 
polgármesteri hivatalnál, a város in-
tézményeinél és cégeinél egyaránt.
Az elmúlt évek az önkormányzati 
működés költségvetési lehetőségei-
hez igazodva már rákényszerítették a 
városvezetőket, hogy pályázatok út-
ján keressenek a fejlesztésekhez for-
rást. Az Államreform Operatív Prog-
ramban immár a második sikeres 
pályázatot fejezte be Gödöllő Város 
Önkormányzata. A második ÁROP 
projekt egy éves időtartamot követő-
en 2014. december 31-én zárult.
A projekt során az önkormányzat 

működésével kapcsolatban több te-
rületet vizsgáltak meg külső szakér-
tők és önkormányzati szakemberek 
együttesen. 
A projekt keretében több tanulmány 
készült el, valamint a projekt része-
ként tudásmegosztás rendezvényeket 
tartott az önkormányzat, melyre kör-
nyező önkormányzatok szakembere-
it hívta meg. 
A 2014 szeptemberében és novem-
ber végén megtartott eseményeken 
a projekt tagjai bemutatták az ered-
ményeket, melyek között az önkor-
mányzat a vele együttműködő külső 
tanácsadó céggel tavasszal és  ősszel 
lakossági kutatásokat indított el an-

nak érdekében, hogy megismerjék 
azokat az igényeket és elvárásokat, 
amelyek a közszolgáltatásokkal kap-
csolatban a városi lakosság irányából 
megfogalmazhatóak. 
A tudásmegosztó rendezvényeken 
bemutatásra kerültek a projekt kere-
tében kidolgozott eljárások, progra-
mok,valamint a bevezetés alatt álló 
vezetői információs kapcsolattartási 
rendszer.
A projekt eredményeit a tervek sze-
rint az önkormányzati működés haté-
konyabbá tétele érdekében igyekez-
nek a szakemberek felhasználni és a 
mindennapi szakmai folyamatokba 
beépíteni.
A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Új Széchenyi Terv kereté-
ben valósul meg. A projekt tényleges 
teljes költségei összege - 100 %-os 
támogatottság mellett – 39 759 462 
Ft volt.
Bővebb információ: Gödöllői Pol-
gármesteri Hivatal (2100, Gödöllő, 
Szabadság tér 7. ) 
www.godollo.hu, 0628-529-127, 
kovacs.gergo@godollo.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0034. – GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNY-
ZATÁNAK SZERVEZET-FEJLESZTÉSE A HATÉKONYSÁGNÖVE-
LÉS ÉS KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS FIGYELEMBE VÉTELÉVEL

A gyászoló család köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik  
TAR JÁNOSNÉ ERŐSVÁRI ERIKÁT, a Damjanich János Általános Is-
kola tanárát végső útjára kísérték és a család gyászában osztoztak.
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Mob.: +36/30-952-9987

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk

a Szent János Utcai Óvoda
alapítványi báljára

2015. február 21-én, 19 órai kezdettel
az egyetem Alma-Mater Éttermébe

A zenét Gödöllö Város Népizenekara szolgáltatja
18.30: Vendégek fogadása
– Alapítványi díj átadása
– „A két hazug legin” - Az óvoda dolgozóinak
meseszíndarabja. Rendezte: Majsai László

– Cigánytánc - Az óvoda dolgozóinak tánca.
Koreográfus:Benedek Krisztina

20.00 Svédasztalos vacsora
20.30 Tánc
23.30 Tombolahúzás és árverés
24.00-2.00 Zene, Tánc

Jegyek az óvodában kaphatók.
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KÖZLEMÉNY

+Jutalomért keresem! SUBARU kulcsomat
elveszítettem valahol a városközpontban! Tel:
30/9146-802

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen heti-
lapja! 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, tá-
rolóval! 20-772-2429

+Eladó a központban két szobás, délnyugati
fekvésű lakás! Iár: 8 MFt!! 20-804-2102

+Egyetemhez közel újszerű, 2011-ben épült, 1
szintes 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

+Eladó 1 szobás felújított lakás a János utcában
Iár:7MFt. 20-804-2102

+SÜRGŐS! Gödöllőn, a Fácán soron sorhá-
zi, 111m2-es lakás garázzsal, nappali+ három
szobával, gardróbbal, kedvező áron eladó!
Iár:26.9MFt! 20-539-1988

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

+Gödöllő belvárosában, teljesen felújított
77m2-es, 3 szobás lakás eladó! Azonnal költöz-
hető! Iár.: 14.9MFt. +36 20 944-7025

+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új
építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló,
terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal ren-
delkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20)804-2102

+KERESEK készpénzes ügyfeleink részére eladó
lakásokat. 70/432-2028, www.sztarhazak.hu

+(3869) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
1000nm-es 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 nyu-
godt helyen található. Telken belül 2 kocsira
alkalmas kocsi beálló van kialakítva. Az épület
saroktelken helyezkedik el, mely tökéletes élet-
teret 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

+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss
József utcában egy nappali+3szobás 90nm
alapterületű családi ház. A ház alatt 90nm szu-
terén van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott,
irodának, orvosi rendelőnek, egyéb funkciókra,
szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból egy kert-
kapcsolatos terasz van kialakítva. I.á.: 35mFt
20-919-4870

+(3740) Eladó Gödöllőn a blahai domboldal-
ban 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 konvekto-
ros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér beépíthe-
tő. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő geren-
dák 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

+Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 40nm-es
nappali+fél szobás földszinti lakás. I.á.: 9 mFt
20-919-4870

+(3852) Eladó Veresegyházán a városközpont-
ban egy nappali+4szobás kiváló minőségű, szép
megjelenésű családi ház nagyméretű kertkap-
csolatos terasszal több szobából erkélykapcso-
lat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték arány:
27,9 mFt 20-919-4870

+(3865) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
nappali+5 szobás kifogástalan állapotú 3 szin-
tes 214nm összalapterületű (alsó szint 74nm)
családi ház 528nm-es telken garázzsal, pincével
beépített tetőtérrel. Fűtése gázkazánnal törté-
nik és a nappaliban található egy cserépkályha.
Minden szinten van wc, fürdőszoba. Az alsó szint
iroda, műhely, illetve üzlet részére készült, külön
bejárattal is rendelkezik, a hozzá tartozó előtér-
rel, 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 alápincé-
zett garázsos és egyéb helységes családi ház
515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szo-
bás 100nm összalapterületű felújított téglaépí-
tésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.: 25,9 mFt
20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában egy 2.
Emeleti 57nm alapterületű 2szobás öröklakás.
I.á.: 10,9mFt 20-919-4870

+(3862) Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen
nappali (60nm) +4szoba összkomfortos 2 für-
dőszobás téglaépítésű szigetelt 1200nm-es tel-
ken színvonalas családi ház. 140nm-es szuterén
melyben több állásos garázs és több funkcióra
alkalmas helységek vannak kialakítva. Eladási
ár: 49mFt 20-919-4870

+(3643) Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel
Mór utcában egy 1000nm-es ősfás telkű örök-
panorámás egyedi építésű körház, melyben
nappali+hálószoba, étkező, konyha, fürdőszoba,
étkező található. Zsalugáteres ablakos és körte-
raszú. I.á.: 22mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Remsey körúton egy 40nm-
es üzlet. I.á.: 10,5 mFt 20-919-4870

+(3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K utcában
egy 1000nm-es telken egy 100nm-es 3szobás
téglaépítésű családi ház, mely teljes egészében
alápincézett. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+(3599) Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcá-
ban egy nappali+2szobás 2fürdőszobás családi
ház 40nm-es garázzsal, melybe 2 kocsi fér be.
I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő belvárosában egy 22nm-es üz-
lethelység. I.á.: 12,5 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpont-
ban, csendes helyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-
es, konvektoros, tégla lakás, hozzá tartozó pince-
résszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-7266.

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi
ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvá-
rosi 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, kertkap-
csolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.
Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+KÉSZPÉNZÉRT saját részre lakást vásárol-
nék: 30/228-0464

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban, 735nm-es jó
fekvésű telken 88nm-es régi, 2 szobás, konvek-
tor fűtésű családi ház. Az udvarban ásott kút. Iár:
16MFt. 70/630-8030

+Gödöllőn keresek 1-2 szobás lakást 7,5 millió-
ig Palotakert, János u., Szabadság tér, Erzsébet
parkig. Tel: 70/228-4917

ALBÉRLET KIADÓ

+Két szoba összkomfortos, teljesen különálló
lakás Gödöllőn, egyetem mögött, hosszútáv-
ra kiadó. Kocsi beállás lehetséges. Bérleti díj
50.000,-Ft-tól. 30/569-8137

+Lakás kiadó Gödöllőn, Palotakert 6/A-ban
1-2 fő részére. 3.em. 1 szobás, 44nm-es, össz-
komfortos, bútorozott, felújított, egyedi fűtésű,
redőnyös, kábeltévés. 1havi kaucióval (40eft).
Bérl.díj: 40eft+rezsi. 70/2765-952

+Egyetem téren 39 nm-es felújított, berende-
zett, konvektoros lakás hosszútávra kiadó. Érd:
30/2011-110

+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Mélygarázsban kiadó 1 par-
kolóhely, Gödöllő központjá-
ban. Érd.: 30/693-1838

+Gödöllő városközpontjában,
az Átrium üzletházban,utcaf-
ronton lévő 27 m2-es üzlet-
helyiség, mely akár irodának
is alkalmas, hosszú távra ki-
adó. Tel: 06-20-9443-356

+Gödöllő kertvárosában 20
éve működő élelmiszerbolt
mellett, trafik tevékenység ré-
szére kedvező feltétellel helyi-
ség kiadó. Tel.: 20-3464-718.

+Üzlethelyiség, raktárhe-
lyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es
üzlethelység konvektorral,
légkondival hosszú távra ki-
adó. 1 havi kaució 65 ezer Ft.
Tel.: 30/2242-653.

+GARÁZS kiadó a pataktéri
garázssoron február 1-étől.
10.000,-Ft/hó. 30/502-
4148

+Gödöllő városközpontban 52 nm-es, 2 helyi-
ségből álló (+konyha+raktár+mosdó) irodának,
rendelőnek alkalmas üzlethelyiség, ingyenes
zárt parkolóval, kedvező feltételekkel, hosszú
távra kiadó. Tel: 06-20-346-4718.

+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 17nm-es felújított irodahelyiség.
Egyedi fűtés. Igény szerint, berendezve. Bolt-
nak, raktárnak is alkalmas. 25.000 Ft/hó + re-
zsi + 2 hónap kaució. Érd: 30/540-8641

+A Dózsa György úton a Shell Benzinkút mellett
VÁLLALKOZÁSI TERÜLET kiadó, eladó. Bontott
kisméretű tégla eladó. Érd: 30/9467-702

ÁLLÁS

+Szakácsot keresünk 5 éves szakmai gyakor-
lattal a Napsugár Étterembe. Tel.: 28/410-416,
20/9461-061.

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 apróhir-
detést 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

KÍNÁLATUNKBÓL:Nappali+ 6 szobás, jó állapotú
családi ház a központtól néhány percre. Iá:47 mFt.

Felújítandó, régi, 5 szobás villa az Antal-hegy lábánál
ősfás kertben. Iá: 36 mFt.

2112 nm-es, ipari terület (50 %-a beépíthető) eladó
Gödöllőn. Iá:16,5 mFt+ÁFA.

A Királytelepen, 3 szobás,100nm-es, téglaépítésű, jó
állapotú ház eladó. Iá:21 mFt.
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+Gödöllői cég Cukrász vagy Cukrász segéd
jelentkezését várja. Tel.: +36 30 588 5889,
e-mail: tergu74@gmail.com

+Fiatal, érettségizett, jó számítógép ismeret-
tel rendelkező rugalmas munkaerőt keresünk,
gödöllői adminisztrációs munkára. Munkaidő:
06:30-15:00 óráig. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajz elküldésével, bérigény megjelöléssel
a hem@elmuszolg.hu email címre.

+Pénzügyi és személyügyi ismeretekkel és
több év szakmai tapasztalattal rendelkező sze-
mélyügyi és pénzügyi ügyintézőt keresünk gö-
döllői irodánkba. Munkaidő: 06:30-15:00 óráig.
Jelentkezni lehet fényképes, szakmai önéletrajz
elküldésével és bérigény megjelöléssel a hem@
elmuszolg.hu email címre.

+AFővárosi Önkormányzat IdősekOtthona (Gödöl-
lő,DózsaGyörgyút65.) felvételt hirdet1 főÁPOLÓI
ÁLLÁSbetöltésére 2015.március 1. kezdéssel. Je-
lentkezni mindennap önéletrajzzal KissnéW. Beáta
megbízott főnővérnél: 06-28-410-364

+Cégünk teljes munkaidőre PÉNZÜGYI-GAZDA-
SÁGI ADATBÁZIS KEZELŐ munkakörbe keres
munkatársat. Feladatok: -Pénzügyi-, gazdasági adat-
bázisok kezelése. –Pénzügyi kimutatások, elszá-
molások, nyilvántartások készítése, folyamatos ve-
zetése. –Vezetői információs rendszer fenntartása.
–Főkönyvelő napi munkájának támogatása. –Part-
nerekkel 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, Ac-
cess 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 felkel-
tette az érdeklődését, kérjük, küldje el a fényképes
önéletrajzát fizetési igény megjelölésével az info@
agruniverholding.hu e-mail címre.

+PULTOS/ FELSZOLGÁLÓ munkakörbe, tel-
jes munkaidőbe munkatársat keresünk. Jelent-
kezni: novocafe@mailbox.hu, 30/400-4762

+Gödöllő Városi Piaccsarnokba, zöldség-gyü-
mölcs üzletbe kereskedelmi végzettséggel rendel-
kező, nemdohányzó kollégát keresünk. Érdeklőd-
ni lehet a délelőtti órákban: 30/2301-953

+Gödöllői munkavégzéssel keresünk könnyű
betanított fizikai munkára 1 fő női és 1 fő férfi
munkaerőt. A fényképes önéletrajzokat az aláb-
bi e-mail címre várjuk: allasgodollo@gmail.com

+TAKARÍTÁSRA keresek családi házhoz első-
sorban nyugdíjas hölgyet napi kb. 4 órára. Je-
lentkezés: mudrilaszlo@gmail.com - részletes
önéletrajz küldésével.

+ASSZISZTENST keresünk gödöllői irodánk-
ba. Feladatok: Import/Export ügyintézés, do-
kumentációk fordítása. Társalgási szintű angol
nyelvtudás szükséges. Tel: 30/470-0365
Pataki Zsolt

+ANGOL nyelvtanárokat keresünk nyelvvizs-
ga-felkészítő, általános, üzleti és gyerek angol
oktatásra, City&Guilds vizsgahelyünkön törté-
nő szakmai munkára. Jelentkezés: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com, I.L.I. Nyelviskola.

+Szakképzett, leinformálható KERTÉSZT ke-
resek vállalkozásomba márciusi kezdéssel! Tel:
30/528-77-77

+Gödöllői Autószerviz önállóan dolgozni tudó,
gyakorlattal rendelkező AUTÓSZERELŐ szak-
munkást keres azonnali belépéssel. Jelentkezni:
harasztker@vnet.hu, 30/9-519-619.

+Megbízható, precíz nyugdíjas hölgy háztartási
munkát, vasalást, ill. rendelők, irodák stb. takarí-
tását is vállalja. Tel: 30/900-7663

+Részmunkaidős irodai munkára kolléganőt
keresünk. Bővebb információ: www.facebook.
com/MineralCenterKft

+A logisztikai piacon ismert és elismert 20 éve
dinamikusan fejlődő vállalkozás angol (francia)
nyelvtudással rendelkező munkatársat keres
gödöllői központjába. Fényképpel ellátott szak-
mai önéletrajzot a csaba.kisgyorgy@gmail.com
e-mail címre várjuk.

+Raktáros munkakörbe gödöllői munkavégzés-
sel keresünk helyi, jó fizikumú munkavállalót tar-
goncás vizsgával. Jó számítógépes készséggel
és műszaki érzékkel rendelkező pályakezdők
jelentkezését várjuk: tactic@tacticsport.hu.

+A PALOTAKERTI ÓVODA pályázatot hirdet
ÓVODAPEDAGÓGUS állás betöltésére. Munka-
végzés helye: 2100 Gödöllő, Palota-kert 17.-18.
Feltétel: felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
büntetlen előélet. Bérezés a KJT szerint. Benyújtan-
dó iratok: -szakmai önéletrajz, -iskolai végzettséget
igazoló dokumentumok, motivációs levél, erkölcsi
bizonyítvány. Pályázat benyújtásának határideje:
2015.02.06. A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus útonVargaLilla részére apkertovoda@
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 sze-
rint. Benyújtandó iratok: -szakmai önéletrajz, -iskolai
végzettséget igazoló dokumentumok, motivációs
levél, erkölcsi bizonyítvány. Pályázat benyújtásának
határideje: 2015.02.06. A pályázatok benyújtásá-
nak módja: elektronikus úton Varga Lilla részére a
pkertovoda@gmail.com e-mail címre. További infor-
máció kérhető a 28/410-916 telefonszámon.

SZOLGÁLTATÁS

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775,
E-mail:info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
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+Utak, járdák téli akadálymentesítése (hó elta-
karítás, sózás), műszaki mentés (elakadt gépjár-
mű mentése, műszaki mentés csörlővel, starter
hidegindítóval). Tel.: + 3630/622-7421

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfej-
tés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508-
1380, 06-28-784-752

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid ha-
táridővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár
azonnali kezdéssel is, ingyenes felméréssel, Sok
éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944

+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

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

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútor-
szereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától!
FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter
06-30-9546-504

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

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

+INGATLAN HITELESEK figyelem! Olyan csa-
ládi házat keresek Gödöllő, Szada környékén,
mely bármilyen hitellel rendelkezik, de már nem
bírja fizetni vagy árverés előtt áll. Ezekkel együtt
megvásárolnám ingatlanját. 70/567-5470

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Min-
den, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/423-4828

+FESTÉS, BURKOLÁS, GIPSZKARTON sze-
relés; ház, lakás felújítás, komplett kivitelezések.
Normál és passzív rendszerek. Új ház építésé-
nél 150nm felett ajándék szauna, 200 nm felett
ajándék Jakuzzi. Tel: 30/584-8588

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS, teljes lakás kiürítés, FUVAROZÁS! HÉT-
VÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221

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, bőrkemé-
nyedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai hát-
tér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS

+Ha nem jól sikerült az első félévi eredményed
matematikából, fizikából vagy kémiából, ha szük-
séges, segítek 5-12. osztályig: Karcsi bácsi: 30-
908-4130

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/ félintenzív
nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtanfolya-
mok MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyel-
vi tanárokkal, kedvezményes óradíjakkal. Ked-
vezményes felkészítés City&Guilds akkreditált
angol nyelvvizsgára az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-
366, 20/556-2653

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FIL-
MSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés
és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasz-
talt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+MATEMATIKA korrepetálást, oktatást vállalok
általános és középiskolások részére, illetve kö-
zépszintű érettségire való felkészítést. Referen-
ciákkal rendelkezem. 30/865-3085

+GYES-en lévő MAGYARTANÁR korrepetálást
és felvételire felkészítést vállal kisiskolás kortól
érettségiig. 06/70-609-7748

TÁRSKERESŐ

+Hatvan körüli társam keresem (176 cm-ig), aki
fiatalos, józan, szívesen barkácsol, kertészkedik,
szereti a természetet, állatokat, kedveli a zenét
és termálvizet. Fenti tulajdonságokkal bírva
(158/57) várom őszinte, magára ismerők hívá-
sát: 28/780-461

+Egyedülálló, 50 éves, aktívan dolgozó, Gödöl-
lő környékén rendezett körülmények között élő
férfi vagyok. Keresem 40-50 év körüli, fiatalos,
független hölgy ismeretségét. Komoly szándék-
kal. 30/872-4350

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

ADÁS~VÉTEL

+Táp-Termény Bolt ajánlata: Kutyatáp:
1800Ft/10kg, Kukorica: 58Ft/kg, Csibedara:
85Ft/kg, Kukoricadara: 75Ft/kg, Napraforgó
140Ft/kg, Cicusalom 195Ft/kg. Fagyasztott
kutyaeledelek. Gáz: 4450.-Ft/db. Cím: Gödöl-
lő, Blaháné út 27. Ny:H-P-ig 8-17-ig, szo:8-12-ig.
30/7765-212

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföl-
di bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bú-
torokat (romosat is), festményeket, órákat, dísz-
tárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagya-
tékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállás-
sal, hétvégén is. 30/308-9148

+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét várjuk régi
és új vásárlóinkat CSÁNYI télálló almával. (Ida-
red, Zöld és KR-11 (Jonatán-Starking)). Ár: 60-
120 Ft-ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

+HASZNÁLT BARKÁCSGÉPEK azonnali
készpénzes felvásárlása. Hívjon bizalommal!
20/9463-409

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728

EGYÉB
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszala-
gos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-
, Vegyesméz, Méz-2014. 720ml-es csavaros te-
tejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ÉTKEZÉSI FÜRJTOJÁS KAPHATÓ. M:
20/587-3662
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Újévi fogadalom:
A hallás nem játék

Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egész-
ségesebb, teljesebb életet fognak élni. Talán nem
is gondolnánk, hogy hallásunk egészsége milyen
óriási hatással van életünkre. Miért érdemes meg-
fogadnunk, hogy sokkal inkább odafigyelünk hal-
lásunk épségére?
Hallásunk csökkenése komoly akadályát jelent-
heti annak, hogy teljes életet éljünk. „Tapaszta-
latom szerint azok a hallásveszteséggel élő em-
berek, 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 depresz-
szióhoz is vezethet.
A halláscsökkenés okozta következmények halló-
készülék segítségével a legtöbb esetben orvosol-
hatóak. A szakember nem győzte hangsúlyozni,
milyen fontos, hogy időben eljussunk egy hal-

lásspecialistához. „Az agyunk hallásközpontja
hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, ho-
gyan hangzottak régen a különböző hangok. Ha túl
sokat várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz, és a
legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk segíte-
ni. 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 hallás-
vizsgálatra?
AzAmplifon téli megelőző kampányának köszön-
hetőenmost lehetősége van arra, hogy részt vegyen
egy ingyenes, teljes körű hallásvizsgálaton. Kérjen
időpontot most! Bejelentkezés: 06 (28) 620 665.

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz.

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



Beküldési határidő: 
2015. február 10.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Huszai Roxána, 2117, Isaszeg, 
Hétvezér u. 2/a., Kiss Kata Kitti, 
Csanak u. 12.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Kalász Sándor, Bethlen G., u. 
20., Nagy István, Sajó u. 3. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Kaszás 
Anikó, Kökény u. 33.
A Városi Mozi ajándékát nyer-
te: Szántai Béláné, Semmelweis 
u. 1/b., Ujj Gyula, Király u. 25.
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Gyuricza 
Emma, Váradhegyfok u. 7., Ta-
mási Petra, Táncsics M. u. 30. 
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