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Önkormányzati, alapítványi, illetve GSK Biologicals-támogatással újul meg a Kazinczy óvoda
utolsó egy-egy mosdóhelyisége.
(2. oldal)
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„Az Első” címmel nyílt meg Mácsai Mária és
Madarász Gergely kiállítása a Levendula Galériában.
(5. oldal)

A női röplabda Magyar Kupa döntőjében, 2:0ás vezetésről, 3:2-re kikapott a TEVA-GRC a
Vasas-Óbuda otthonában.
(8. oldal)

AZ INGYENES ÉTKEZÉST IS FIZETI VALAKI...

Óvodai kérdőjelek
Három hónap múlva be kell íratni azokat a gyerekeket, akik ősztől
óvodába fognak járni. Az intézményekben azonban már megkezdődött a felkészülés az új nevelési
évre, hiszen az idén új kihívások
várnak az óvodapedagógusokra
és a fenntartó önkormányzatokra
is. Egyrészt a nemzeti köznevelési
törvény értelmében 2015. szeptember 1-jétől minden olyan gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti 3.
életévét, kötelező lesz az óvodai
foglalkozásokon részt venni, másrészt – egy a napokban megszületett kormánydöntés értelmében –
ingyenes lesz számukra az óvodai
étkezés.
Ez utóbbit Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, aki elmondta, ez a döntés a gyerekek közel 90 százalékát

érintheti, a leggazdagabb szülőknek azonban továbbra is fizetni kell
majd. A miniszter arról azonban nem
szólt, milyen jövedelemszintnél húzzák meg az ingyenesség határát, mint

Hogy kinek, arról még senki sem
nyilatkozott.
Az önkormányzatok most attól
tartanak, hogy a döntés őket hozhatja igen kellemetlen helyzetbe.
Az óvodai étkeztetés ugyanis
kötelező önkormányzati feladat,
aminek ellátásához csak részben
járul hozzá az állam. Félő, hogy
a megnövekedett kiadások a településeknek jelentenek majd újabb
terhet, ami felboríthatja az egyébként is feszes költségvetéseket.
Nincs ez másként Gödöllőn sem.
A rászorulók számára az ingyenes óvodai étkeztetést a jelenlegi
szabályozás is lehetővé teszi, váKépünk illusztráció
rosunkban 138 kisgyerek számáahogyan az is csak sajtóinformáció, ra térítésmentes a tízórai, az ebéd
hogy önbevallás alapján dől el, ki- és az uzsonna, további 267 fő pedig
nek kell fizetni és kinek nem. Ára 50 százalékos támogatottság mellett
azonban az ingyenes étkezésnek is kapja az ellátást.
(folytatás a 3. oldalon)
van, amit valakinek meg kell fizetni.

Kobozon, citerán

Balassi-est

Városunkban már tizedik alkalommal tisztelegtek neve napján, február 14-én, Balassi Bálint, a törökverő
költő életműve előtt. A Borivóknak
való című esten a kastély barokk
színházában ezúttal a Liszt Ferenc

Zeneművészeti Egyetem népzene
tanszakos hallgatói kapták a főszerepet. Tanáruk vezetésével tolmácsolták a magyar nyelvű költészet első
kiemelkedő művelőjének, a magyar
irodalom első klasszikusának megzenésített verseit. Annus Réka és
Nádasdy Fanni énekelt, Szlama
László és Csenki Zalán játszott ko(folytatás az 5. oldalon)
bozon.
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BiztonságosaBB, szeBB óvodai körülmények

A gyerekek érdekében
A városi intézményekben folyamatosak a fejlesztések,
nincs ez másként az óvodáknál
sem. Az azonban mindig öröm,
ha kiderül, nem csak az önkormányzatnak fontos, hogy szép
és biztonságos körülmények
között legyenek a gyerekek,
hanem az oda járó szülők, a
városunkban működő cégek
számára is.
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Közélet

nehogy véletlenül a kapu nyitva maradjon egy-egy kocsi távozása után.

lanak a Kazinczy körúti óvodában
is, ahol a mosdók újulnak meg. Az
épületben lévő négy szociális blokkból kettőt már korábban felújítottak
az óvoda alapítványa támogatásával,
most egyben az önkormányzat végezteti el a szükséges
munkákat, egynek a felújítására
pedig a GlaxoSmithKline
Kft.
adott
600.000
forint támogatást.
Ez utóbbinak köszönhetően
elbontották a régi

Ilyen jó példákkal találkoztunk a napokban a Táncsics Mihály úti és a Kazinczy körúti óvodában.
A Táncsics oviban régi problémát oldott meg a Bobály család, melynek
tagjai biztonságosabbá tették az intézmény hátsó, gazdasági bejáratát azzal, hogy elektromos nyitórendszerrel
látták el. A család kisgyermeke is az
óvodába jár, így tudták, mivel nem
csak az óvoda működik az épületben,
a óvónőknek fokozottan figyelni kell,

Az új elektromos zár,
amit nem csak megvásároltak, hanem fel is
szereltek és beüzemeltek, nagy segítséget
jelent az itt dolgozó
óvodai alkalmazottaknak.
Jelentős munkák zaj-

gyors és eredményes rendőri intézkedések

Életmentő rendőrök
Elkóborolt idős férfi kereséséhez kértek rendőri segítséget Gödöllőn a múlt hét
végén
Gránicz Csaba r. főtörzszászlós, a
Készenléti Rendőrség Kutyás Alosztályának szolgálatparancsnoka vasárnap 16 óra körüli időben kapta
a segélykérő telefonhívást. A szabadidejét töltő budapesti rendőrt egy
gödöllői idősek otthonából eltűnt
férfi kereséséhez hívták. A nyomkövetésre az úgynevezett mantrailing
módszerrel kiképzett Fickó nevű ku-

Fickó, a nyomkövető eb

tyájával a közel 90 éves, az otthont
papucsban elhagyó férfi kutatására
indultak. 17 óra körül a vizsla „szagot fogott” és gazdáját egy külterületi, bokros részhez vezette, ahol megtalálták az idős bácsit megmentve őt
a kihűléstől. A magatehetetlen férfihoz mentőt hívtak.
***
Sokak szimpátiáját nyerte el az a rendőr is, akinek története nemrég került nyilvánosságra, bár az eset még
január végén történt.
A Gödöllői Rendőrkapitányság járőre január 28-án 2 óra körüli időben

használati eszközöket és három új
mosdókagylót, wc-t, és egy zuhanyzót alakítottak ki, s hamarosan az elválasztó függönyök is elkészültek.
A negyedik mosdóban még folyik a
munka, de hamarosan itt is szép új
fürdőszobai felszerelés és a korábbinál barátságosabb környezet várja
majd a gyerekeket.
jk

Gödöllőn, az Ady Endre sétányon
vont intézkedés alá egy személygépkocsit és az abban ülő személyeket.
Az ellenőrzés megkezdésekor az
autó vezetője az intézkedő rendőrnek
elmondta, hogy a gépkocsiban utasként tartózkodik az édesapja, aki nagyon rosszul van és éppen kórházba
tartanak vele.
Tekintettel arra, hogy a járőr tudta, hogy közelben – kb. 100 méterre – található egy mentőállomás,
ezért odavezette a gépkocsivezetőt
a mentőállomáshoz. Mivel ott nem
tartózkodott bent senki, a megfelelő
helyismerettel rendelkező járőr felajánlotta, hogy megmutatja az orvosi
ügyelet felé vezető utat is, de mivel a
gépkocsi utasának állapota rosszabbodott, ezért a járőr közölte a gépkocsivezetővel, hogy maradjanak a
helyszínen, ő pedig elmegy az orvosi
ügyeletre és személyesen értesíti az
ügyeletes orvost.
Vandornyik József r. törzsőrmester
az orvosi ügyelet felé tartva észrevette, hogy vele szemben jön egy mentőautó, melyet leállított, elmondta a
mentősöknek, hogy gyors segítségre
van szükség és elkísérte őket az igazoltatás helyszínén várakozó autóhoz. A mentőszolgálat munkatársai
a rossz egészségi állapotban lévő
férfit kórházba szállították. Az esetben érintett hölgy nem tudta, kinek
mondjon köszönetet, így az egyik
közösségi portálon tette közzé az
esetet. Így derült fény a rendőr személyére is.
jb

már a tavaszi munkákra készül a vüszi

Középpontban: fák, parkok
Ha igazak az előrejelzések, lassan búcsút vehetünk a téltől. A
VÜSZI munkatársai is már a tavaszi munkákra, a városi zöldfelületek rendbetételére koncentrálnak, valamint megkezdték a fagyöngymentesítés idei munkálatait.
A kedvező időjárási feltételek mellett a múlt héten a Bethlen Gábor
utcában és a Kazinczy lakótelepen
végezték el a szükséges beavatkozásokat. A héten már az Alsóparkban folytatódik a fák metszése,
a fertőzött részek
eltávolítása. A következő napokban
a park Állomás utcai szakaszán dolgoznak a kertészeti
szakemberek, akik
alpin technikát és
kosaras kocsit is
igénybe vesznek a
munkálatok során.
A tervek szerint
rügyfakadásig
a
Dózsa György út,
a Körösfői utca, a
Szilhát utca, a Szabadság út Munkácsy úti lakótelepi, és a kastély oldali, HÉV-sínek
felőli szakasz fáin végzik el az
élősködők eltávolítását.
Fakivágást sehol sem terveznek,
arra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a növényt már a drasztikus beavatkozás sem mentheti
meg, vagy élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet. A beavatkozás

után a metszési felületeket sebkezelő anyaggal látják el. Bár a fák a
fagyöngymentesítés után sokszor
szomorú látványt nyújtanak, az elmúlt évek tapasztalatai igazolták,

a megcsonkolt növények tavaszszal egészséges friss hajtásokat,
majd lombot hoznak.
A fagyöngymentesítés nagy hangsúlyt kapott az elmúlt években,
mivel az élősködő komoly veszélyt jelent a gödöllői faállományra, s amíg jelen van, addig
az újrafertőződés veszélye is fenn
bj
áll.

Képviselő-testületi döntések
Folytassa Volánbusz!
A képviselő-testület február 5-i
ülésén felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a város területén a
helyi közösségi autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződését a
Volánbusz Zrt-vel egy éves időtartamra, 2016. február 29-ig hoszszabbítsa meg.

Gazdaságos piacüzemeltetés
A Gödöllői Piac Kft. tevékenységét
2015-ben is gazdaságosan, a megszokott színvonalon el tudja látni,
úgy, hogy az idén is az előző két év
bérleti díjai vannak érvényben.
A kft. szeretné az idén megszüntetni
az üvegtető beázását, továbbá elvégezni a csarnok lépcsőházának festését és a burkolatba épített esőcsatorna felújítását.

Az idén is lesz igazgatási
szünet
Két év kedvező tapasztalatai alapján idén is lesz igazgatási szünet a
polgármesteri hivatalban a rendes
szabadság kiadására július 27-től augusztus 8-ig.
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Ahol szükséges, az ügyeletről gondoskodnak.

Első félévi munkaterv
Elfogadta első félévi munkatervét a
képviselő-testület. E szerint tavaszszal március 5-én, április 2-án és
május 14-én, az első nyári hónapban
11-én lesz rendes ülés a városházán.

Agroker lesz a Mezőgazdasági Bolt
A megalakuló Gödöllői Agroker Kft.
működteti majd a Szabadság úti Mezőgazdasági Boltot. A képviselő-testület február 5-i ülésén engedélyezte
a gazdasági társaság elnevezésében a
város nevének használatát. Az üzlet
vállalkozási formájának átalakításához a terület tulajdonosa, a Gödöllői
lt
Coop Zrt. is hozzájárult.
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Az ingyen étkezést is fizeti vAlAki...

Óvodai kérdőjelek
(folytatás az 1. oldalról)

Az ősztől életbe lévő változások
városunkban is új feladatokat jelentenek a szakemberek számára.
Egyrészt, a jelenlegi, 2014/15-ös nevelési évben 1079 gyermek jár az önkormányzati fenntartású óvodákba,
valamint 146 fő az itt lévő egyházi és
magán fenntartású óvodákba.
Augusztus
31-ig
231 kisgyermek tölti be idén a harmadik
életévét, s őket májusban kötelezően be kell
íratni a lakóhely szerinti körzetes óvodába,
márpedig jelenleg is
átlagosan 101 százalékos kihasználtsággal
működnek az intézmények. Az elhelyezést
azonban
biztosítani
kell.
Másrészt a gödöllői
költségvetésben – mint
ahogyan a többi település költségvetésében sem - nincs meg a fedezete
annak, hogy a jelenlegi 12 százalék
helyett, a gyerekek kilencven (vagy
száz) százaléka kapja ingyenesen az
étkezést.
Ez komoly terhet jelent az önkormányzatoknak, amikor az állami
támogatás folyamatos csökken. Gödöllő 2015-re a múlt évinél 50 millió
forinttal kevesebbet, 981 millió forintot kap az államtól, a közel 6 milliárdos költségvetéshez. Az államtól
az önkormányzatokhoz telepített kötelező közoktatási, szociális, egészségügyi és hivatali feladatok 2,8
milliárd forintra rúgó költségének

csupán a 35 százalékát finanszírozza az állam, a többit saját bevételből
kell fedeznie Gödöllőnek.
Nem jelent megoldást az iparűzési
adóból befolyó bevételek átcsoportosítása sem, ezek ugyanis a tervezett fejlesztések pénzügyi hátterét
biztosítják.Többlet bevételt tehát
maximum új helyi adók kivetésével

óvodai étkezésen keresztül – kinyilvánított szándékát, amellyel a szegény sorsú gyermekeken kíván segíteni, ám sajnálattal állapították meg,
hogy az önkormányzatok büdzséjét
jelentősen érintő kérdésben úgy született döntés, hogy arról nem történt
egyeztetés az önkormányzati szövetségekkel.
„Emlékeztetik a
k
kormányt,
hogy az
ó
óvodai
étkeztetés
k
kötelező
önkorm
mányzati
feladat,
a
aminek
költségei
ihez
az állam az
e
eddigiek
során is
c
csak
részben járult
h
hozzá.
Felhívják
a kormány figyelm
mét,
hogy mind többletköltség
den
r
rontja
az ebben az
e
esztendőben
is jóKépünk illusztráció
v kevesebb pénzval
teremthetne az önkormányzat, aho- ből gazdálkodó önkormányzatok
gyan sok település sem talált más helyzetét. Kérik a kormányt, hogy a
megoldást. Gödöllő önkormányzata döntésének végrehajtásához szüksémég nem folyamodott ehhez a lehe- ges anyagi fedezetet biztosítsa, és ne
tőséghez, idén is inkább a kiadások kényszerítse többlet adó kivetésére a
további csökkentése mellett döntött. településeket.
A szövetségek támogatnak minAhhoz azonban, hogy erre a jövőben se kényszerüljön rá, szük- den olyan kezdeményezést, amelyek
séges, hogy az állam a kötelezően a szociálisan nehéz helyzetben lévő
ellátandó feladat mellé, forrást is gyermekeken kívánnak segíteni, és
rendeljen. Erre hívta fel a figyelmet partnerek minden olyan kezdeméa Magyar Önkormányzatok Szövet- nyezés kidolgozásában, amelyek a
sége (MÖSZ) és a Települési Ön- kedvezményeket fenntarthatóan és
kormányzatok Országos Szövetsége rászorultsági alapon biztosítják ”- áll
(TÖOSZ) a múlt héten kiadott közös a két önkormányzati szövetség nyinyilatkozatában, melyben üdvözöl- latkozatában.
(ny.f.)
te a kormány – a tervezett ingyenes

A zárvA tArtás ideje

Bevásárló csiki-csuki
Már csak egy hónap van hátra,
és alaposan meg kell változtatni bevásárlási szokásainkat, hiszen az üzletek jelentős
részét bezárásra kényszeríti
az új törvény, s arról is le kell
mondani, hogy este tíz után
szerezzük be a szükségesnek
tartott dolgokat. Vagy mégsem? Úgy tűnik ugyanis, bár
lassan, de puhulhat
a törvény, s a kereskedők is megtalálják a kiskapukat.
Megváltozik az élet
március 15-től, amikor
életbe lép a vasárnapi
pihenőnapról szóló törvény. A nagy üzletek
nem nyithatnak ki, csak
a kis családi vállalkozásban működő boltok. De lesznek kivételek: így kiflit,
kenyeret, benzint, virágot, újságot
vasárnap is lehet majd venni, és a
szórakozóhelyek, mozik, éttermek is
nyitva lesznek.
Ez utóbbiakban látják a lehetőséget
arra is, hogy a plázák nagy része nyitva tartson. Erről Balatoni Judit, a
Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének (MBSZ) főtitkára nyilatko-

Rajtvonalon a duális képzés

zott a sajtóban, aki úgy fogalmazott,
a plázák jelentős többsége nyitva fog
tartani vasárnap is, várhatóan csak
azok lesznek zárva, amelyekben nem
működik mozi, ilyen pedig nagyon
kevés van az országban.
Kihasználva a törvény adta lehetőségeket, előreláthatóan nemcsak
egy-kettő, hanem az összes pláza
különleges elbánást fog kérni a kor-

mánytól, hogy az épületeiken belül
működő boltok nyitva maradhassanak. Az MBSZ főtitkára úgy véli, a
jogszabály lehetőséget ad arra, hogy
egy későbbi kormányrendeletben –
az adott település vagy településrész
sajátosságaira tekintettel – a fő szabálytól eltérő előírásokat is megfogalmazzanak. A különleges elbánást
kérőknél mérlegelési szempont lehet

többek között az idegenforgalmi sajátosság, a vásárlói szokások, a területi ellátottság és a foglalkoztatás.
A Világgazdaság című lapban megjelentek szerint azonban úgy tűnik,
enyhít a kormány a vasárnapi és az éjszakai zárva tartás részletszabályain.
A tervezet megadná a 200 négyzetméternél kisebb boltoknak a lehetőséget,
hogy éjszaka is fogadják a vásárlókat,
de ilyenkor a tulajdonosnak vagy családtagnak kell lennie a boltban.
A kormányrendelet tervezete itt
adna felmentést az éjjeli nyitva tartáskor,
miszerint,
ha az üzletben van
olyan, aki tulajdonosnak számít, akkor
még négy alkalmazott is kiszolgálhat
vele együtt. Vagyis:
akár tíz emberrel is
működhet egy üzlet
az éjjel, ha van köztük két tulajdonos
(vagy a tulajdonos és
egy családtagja).
További két mentesítést is tartalmaz
a tervezet: az építőanyag-kereskedőknél egész évben, a kertészeteknél
március 15-e és október 15-e között
lehetővé tennék a vasárnapi nyitva
tartást, ha a tulajdonos szolgál ki.
A rendeletből azonban továbbra
sem derül ki, mi lesz az online rendelések házhozszállításával.
(k.j.)

A Gödöllői Rendőrkapitánysággal, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézettel és
a Nógrád Megyei Önkormányzattal
kötött a múlt héten együttműködési megállapodásokat a Szent István
Egyetem.
A városi kapitánysággal történő
együttműködés céljai közé tartozik
a kölcsönös bizalom megteremtése
a hallgatók és a rendőrség között;
a balesetek, szabálysértések, bűncselekmények megelőzési lehetőségeinek szélesítése; a fiatalokra
leselkedő veszélyekre történő figyelemfelhívás, e veszélyek megelőzése, elhárítása.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézettel öt évre kötött stratégiai együttműködési megállapodás célja elősegíteni a Kárpát-medencei egységes
gazdasági, kulturális és oktatási tér
kialakítását. A kutatóintézet e téren példaként tekint a Szent István
Egyetemre, amelynek jogelődje, a
Gödöllői Agrártudományi Egyetem a külhoni magyar szakemberek
anyanyelvű felsőoktatásának elindítójaként negyed századdal előtte járt
a mai elképzeléseknek.
A harmadik megállapodás keretében az egyetem arra törekszik, hogy
segítse Nógrád megye fejlődését,
beleértve a térség versenyképességének, társadalmi és területi kohéziójának erősítését. A Gépészmérnöki Karon ősszel induló duális képzésben
az egyetem partnerei lesznek Nógrád
megyei vállalkozások is.
A kar a hatvani Robert Bosch
Elektronika Kft-vel is megállapodást

kötött az eddigieknél gyakorlatiasabb képzés elindítására. A hallgatók a cégcsoport autóelektronikai
divíziójának legnagyobb gyártóközpontjában ismerik meg a teljes
termékpalettát, a high-tech termelő
berendezéseket, a technológiai sokféleséget és a gyártási folyamatokat.
A gyakorlati képzésen a gazdasági
társaság által kiválasztott nappali
tagozatos hallgatók vesznek majd
részt.
A lelkes gépészmérnök, mechatronikai mérnök, mezőgazdasági gépészmérnök és műszaki menedzser
hallgatókból megalakult SZIe-Kart
Team csapat közben egy benzinmotoros gokart fejlesztésével vesz részt
a műszaki felsőoktatási intézmények
számára kiírt hároméves versenysorozaton, aminek következő fordulójára májusban kerül sor a Hungaroringen.
(l.t.)

tilos A látogAtás A kistArcsAi kórházbAn

Egyre több az influenzás beteg
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) közzététele szerint az ECDC-hez beérkezett jelentések szerint tizenkilenc
országban van földrajzilag kiterjedt
influenzajárvány, köztük hazánkban
is. Egyre több a beteg, s egyre több

Az elmúlt 10 évben nem észleltek
ilyen magas heti orvoshoz fordulási arányt, és nem emelkedett ilyen
meredeken a betegek száma, mint az
elmúlt hetekben.
Felhívták a figyelmet, hogy az
influenza fertőzés kockázata csök-

egészségügyi
van
é é ü i iintézményben
é é b
látogatási tilalom, így a kistartcsai
Flór Ferenc Kórházban is.
Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései,
a legutóbbi adatok alapján végzett
becslés szerint egy hét alatt (február
2-8. között) az országban 87.500 fő,
az előző hetinél (71.500) 22,4%-kal
több beteg fordult influenzás tünetekkel orvoshoz. A fővárosban és 15
megyében emelkedett, a megbetegedések száma, ami Tolna, Győr-Moson-Sopron, Békés valamint Pest (1
210) megyében volt a legmagasabb.

k h ő az általános
ál lá
hi ié é szakenthető
higiénés
bályok betartásával. Járvány idején
lehetőség szerint érdemes elkerülni
a zsúfolt helyeket, illetve a liftek
használatát. Zárt terekben gondoskodni kell a gyakori alapos szellőztetésről.
Az ÁNTSZ kiemelte, hogy aki az
influenza tüneteit (magas láz, hidegrázás, köhögés, torokfájás, orrdugulás, nátha, izomfájdalom, fejfájás,
fáradtság) észleli magán, maradjon
otthon és tartson távolságot másoktól, ezzel is védve őket a megfertő(ny.f.)
ződéstől.
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Civil

Fészek-összetartó tanácsok házasoknak
Mi mindenre érdemes figyelni, ha boldog párkapcsolatban akarunk élni? Az elvekkel sokan tisztában vannak, a
gyakorlat már nehezebb dió.
Ebben segített szemléletes
példákkal az a három előadás,
melyet a házasság hete apropóján tartottak a Civil Házban.
A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Egyesülete által szervezett esemény
idején a gyerekek a nagyihoz vagy
baráthoz mentek egy órára, hogy
szüleik ötleteket kaphassanak házasságuk mélyebb átéléséhez. Majsai
László terapeuta a szeretet, a bizalom és a figyelem szerepét hangsúlyozta. A gyerekek megszületése és
nevelése sokszor keményen próbára
teszi a szülőket és kapcsolatukat.
Ezért nagy figyelmet kell szentelniük a házastársaknak egymásra, hogy
megőrizzék azt a varázslatot, a szerelmet, amely egykor összehozta
őket. Amikor a gyerekek kirepülnek
a fészekből, sokaknál szertefoszlik
az addig végtelennek tűnt cél. A hiányérzetet, ürességet töltsük be új
célokkal! Szánjunk elég időt a másikra, legyünk gyengédek, türelme-

sek, ajándékozzunk egymásnak apró
gesztusokat, a tárgyiasult ajándékok
helyett közös együttlétet és új élményeket.

Kulcsfogalom a másik elfogadása a
hibáival együtt és a megbocsájtás:
érdemes a múlt helyett arra koncentrálni, ami előttünk áll. Tettekben is

A kétestés „Házas randin” Szabó
Sándor, a Megújult Nemzedékért
Alapítvány vezetője kiemelte: a jó
házasságért tudatosan meg kell dolgoznunk, méghozzá nem a másik
megváltoztatásával, hanem az önmagunkon való munkálkodással.
Nélkülözhetetlen a szilárd alapozás
bizalommal, közös célokkal. A kommunikációt, konfliktuskezelést emeljük szinte művészi szintre. Beszéd
közben figyeljünk valóban a másikra: tegyük félre, amit épp csinálunk!
Mellőzzük a „te mindig és „te soha”
kifejezéseket!

ki kell fejezni a szeretetet, még ha
ez olykor nem is könnyű (tanulmányozhatjuk a könyvekben publikált
„öt szeretetnyelvet”). Értékeljük
és legyünk hálásak a másik apróbb
cselekedeteiért is! Az intimitást sem
szabad elhanyagolni.
A hit és a közös ima nagy erőt jelent.
A Szeretet Lángja gyülekezet lelkipásztorának sikertörténete: segítségével a sokéves házasság kríziséből
kilábaló pár újra gyermeket vállalt…
Az előadásokról bővebben a
www.godolloi-civilek.hu honlapon
Szabó – Kecskés
olvashatnak.

Baba-mama kuckó a könyvtárban
Nemrég új klubot indított a
Gödöllői Városi Könyvtár, a
Baba-mama kuckót, azzal a
céllal, hogy a helyi és környékbeli kisgyermekes anyukák
számára hasznos, tartalmas
és ingyenes programot kínáljon. A találkozókra havonta
egyszer, szerda délelőttönként, 10 órától kerül sor a gyerekkönyvtárban.
A kezdeményező- szervező egy lelkes anyuka, Kozáry-Biczó Andrea.
A találkozón minden alkalommal
vendégül látnak egy szakértőt, aki
egy adott témában előadást tart, valamint elbeszélget az anyukákkal,
miközben a gyerekek játszhatnak,
ismerkedhetnek.
Dr. Skita Erika kommunikációs hídépítő, kétszer is a kuckó vendége
volt, legutóbb a testvérféltékeny-

ség kezeléséről tartott előadást. Találkozhattak az érdeklődők Máthé
Fanni aromaterapeutával is. és volt
olyan alkalom is, amikor kézműves
foglalkozásra várták az anyukákat és
a gyerekeket.
A következő alkalommal, február
25-én, dr. Juhász Erika lesz a kuckó
vendége, aki arról beszél majd, miért
fontos, hogy az édesanyák tegyenek

önmagukért, március 25-én pedig
Faluközi Éva boncolgatja majd,
hogy a gyermek ék vagy kapocs egy
párkapcsolatban.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a
kuckó!
Bővebb információ a könyvtárban,
illetve az alábbi Facebook oldalon:
www.facebook.com/GodolloiBabaMamaKucko.

Nyugdíjasok figyelmébe!
Szeretné nyugdíjasként mindennapjait színesebbé, tartalmasabbá tenni?
– Barátokat, ismerősöket találni?
– Testi és szellemi frissességét megőrizni?
– Hasznos ismereteket szerezni?
– Kulturális és szabadidős programokon részt venni, kártyázni,
társasozni?
– Kiállításokra, kirándulásokra
járni?
– Zenés műsorokon, ünnepi megemlékezéseken részt venni?
– Egészségügyi témájú előadásokon, szűrőprogramokon
részt venni?
Akkor szeretettel várjuk jelentkezését a Blaháné úti
Idősek Klubjába!

Hétfőtől péntekig 9-15 óráig tart
nyitva a klub. Ezen időszak alatt
nézzen be hozzánk. Lehetősége nyílik betekintést nyerni a klubban folyó foglalkozásokba, programokba,
az ottani vidám életbe.
Várjuk szeretettel!

Címünk: Gödöllő, Blaháné út 45.
Telefonszám: 06-28-430-123

A TELEKI PÁL EGYESÜLET MEGHÍVÓJA

Közgyűlésünket és a hagyományos „pogácsás estünket” 2015. február 28-án, szombaton 16 órai kezdettel tartjuk a Premontrei
Gimnázium aulájában, melyre minden kedves érdeklődőt
tisztelettel várunk.
Az elnökség

Jézus levelei
A kereszténység története a
Bibliában
címmel Dr. Tonhaizer Tibor filozófus és
történész professzor elkalauzol bennünket Törökország hét olyan városába, melyekben egy-egy keresztény gyülekezet
élt. Jézus megjelent János apostolnak, és
rajta keresztül küldött leveleket e gyülekezeteknek, melyek bemutatják a keresztény egyház lelki életének jellegzetességeit
az apostol korától az utolsó ítéletig.
Az előadások címe:
1. A Biblia és a történelem; 2. Efézus –

Az apostoli egyház; 3. Szmirna – Az üldözött egyház; 4. Pergámum – Az egyház
és a hatalom szövetsége; 5. Tiatira – Az
uralkodó egyház; 6. Szárdisz – A megreformált egyház; 7. Filadelfia – Az egyház,
mint szeretetközösség; 8. Laodicea – A
megítélt egyház.
HELYSZÍN:
Művészetek Háza Gödöllő
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
IDŐPONTOK:
Március 5., 12., 19., 26. és
Április 2., 9., 16., 23.
Csütörtökönként 18 órakor.
A belépés díjtalan!
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

(H)amis halál
Adott egy békés ohiói kisváros, Painters Mill, ahol egy pajtában felakasztva találnak egy köztiszteletben
álló férfit. Noha az eset első pillantásra öngyilkosságnak tűnik, a bizonyítékok alapján hamarosan kiderül,
hogy az áldozat nem önkezével vetett véget az életének. A helyszínen
talált rejtélyes, festett amis fabábú
– amit az áldozat torkába dugtak –
miatt a helyi rendőrfőnöknő, Kate
Burkholder arra gyanakszik, hogy az
ügynek köze lehet egy harmincöt évvel ezelőtti kegyetlen mészárláshoz.
Amikor holtan találják a helyi galéria
tulajdonosát is, Kate egy új nyomot
követve sötét titokra bukkan, amely
nemcsak a mostani bűntények elkövetőjéhez vezethet el, de a régi tragédiára is magyarázatot adhat. Egy
újabb bestseller Linda Castillotól.
Amisok? Az 1985-ben, Harrison Ford főszereplésével készült
Kis szemtanú c. film bemutatásáig
gyaníthatóan nálunk sem sokan tudtak az amisok létezéséről, életformájukról. Ez a konzervatív, mélyen vallálos, önellátó, a modern technikai
eszközök használatától tartózkodó
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közösség az USA több tagállamában
is jelentős számban van jelen.
Az amisok istenfélő, békés emberek.
Ők nem bűnözők, a kezükhöz nem
tapad vér... Akkor mégis hogyan
kerülnek egy krimibe? Úgy, hogy
Linda Castillo Kate Burkholder-kötetei (sorrendben ez a hatodik) azon
a vidéken játszódnak, ahol amisok
és nem amisok (englischerek) élnek
békességben. Egészen addig, amíg el
nem kezdődik a hentelés.
A történetről röviden csak annyit:
1979-ben ismeretlenek legyilkolnak
egy komplett amis családot, a gyere-

múltidézés koBozon, citerán...

Balassi est a kastélyban

keikkel együtt. Az ügyre pont kerül,
a tettesek kilétét nem sikerül megállapítani. 35 évvel később azonban
valaki úgy dönt, hogy ideje igazságot
szolgáltatni: ő bizony szép sorjában
levadássza azokat, akik érintettek
voltak az ügyben. Az emberek pedig
hullanak, mint a legyek, de ehhez
természetesen a női rendőrfőnöknek,
Kate Burkholdernek is van egy két
szava. És ezzel kezdetét veszi a játszma, ahol a véres kirakós darabjai
lassanként a helyükre kerülnek.
A szerző ezen krimijei valamilyen
szinten hiánypótlónak tekinthetőek
nálunk, ugyanis nem sok olyan bűnügyi kötet jelenik meg, ahol a nők
fontos szerepet játszanának, pláne nem főszereplőként. Kate okos,
hozzáértő, elhivatott, határozott, de
ugyanakkor sebezhető is és nagyon
emberi a hibáival együtt. Nem olyan
bájos, mint Miss Marple, de ez egy
kemény és hazug világ, ahol farkastörvények uralkodnak és senki sem
az, aminek látszik.
Linda Castillo regénye izgalmas és
megrázó történet arról, hogy egyetlen rossz döntés miként teheti tönkre
több ember életét is, akár mindörökre.
(Linda Castillo: A halál szava)
nyf
replők. Az est kiválóan szolgálta a
magyarországi reneszánsz klasszikus
költője emlékének ápolását, a kamarazenei improvizációra is nagyszerűen
alkalmas koboz és a napjainkra némiképp háttérbe szorult citera népszerűsítését.
A közönség külön örömére szolgált,
hogy Annus Réka személyében olyan
népdalénekest láthatott a színpadon,
akinek ígéretes fejlődését a kezdetektől szemmel követheti városunkban.
A kilencven perces műsort követően a
Balassi estek hagyományaihoz híven
borkóstolásra került sor.
lt

mesés kiállítás A levendulA gAlériáBAn
Több szempontból is „Az Első” az
a kiállítás, ami február 14-én nyílt
meg a Levendula Galériában. Mácsai Mária grafikusművésznek és
Madarász Gergely festőművésznek ez „Az Első” közös tárlata,
másrészt a galéria ezzel nyitotta
a 2015-ös esztendő kiállításainak
sorát, harmadrészt pedig ezzel
avatta fel új kiállítótermét, ami
mindössze pár méterre található a
korábbitól.
A Levendula Galéria hét év után költözött a korábbinál nagyobb helyre,
ahol a kiállítótér mellett egy stúdiót
is kialakítottak.
A két fiatal művész munkái vala-

(Folytatás az 1. oldalról)

Az együttest Bolya Mátyás, a Zeneakadémia tanára, az MTA Zenetudományi Intézetének munkatársa vezette, ő a kobozok mellett több citerát is
megszólaltatott. Produkciójuk után a
Gödöllő Táncegyüttes erdélyi, gerendkeresztúri táncokkal hozta vissza az
1500-as évekből a közelebbi múltba
a közönséget. Közreműködött a Club
Színház.
A műsorban Berzsenyi Dánielt és a
népköltészetet is megidézték a sze-

gödöllőn rendezik Az országos döntőt is...

Farsangi rögtönzések
Ismét Gödöllő adott otthont a „Farsangi Rögtönzések” című
improvizációs fesztiválnak február 14-én. A Művészetek Háza
Gödöllő, a gödöllői Club Színház és a Magyar Szín-Játékos
Szövetség szervezésében megrendezett, nagy hagyományokkal
bíró találkozón ez alkalommal kilenc a Közép-Magyarországi
Régióból és Budapestről érkezett színjátszó csoport mérte öszsze tudását.
Gödöllőt a Club Színház Körözött, és Impulzus csoportja képviselte. A zsűriben helyet foglaló Barabás Tamás rendező, és Kovásznai-Szász Gergely színész döntése értelmében ez utóbbi csoport második helyen végzett, így részt vehet a március 21-én megrendezésre kerülő országos
döntőn, amit szintén Gödöllőn tartanak meg Maestrók Találkozója címmel. A fesztivál döntőjében három díjat
osztanak ki, az 1. díj: Arlecchino díj, a 2. díj: Pulcinella díj, 3. díj: Brighella díj.
A gödöllői színjátszók az elmúlt években minden alkalommal kiváló eredménnyel szerepeltek a rangos megmérettetésen.
jk

mennyi korosztályt magukkal ragadták, elvarázsolt világot teremtettek,

nem véletlen, hogy a kiállítást megnyitó Márvány Miklós a művészet
és a szépség bűvöletében élő Papagénónak és Papagénának nevezte
a fiatal alkotópárost. A mesekönyv
illusztrációk, a vidám hangulatú
képek között helyet kaptak új alkotások, de örömmel fedezhettek fel
az érdeklődők olyanokat is, amiket
már korábban is láthattak, s most a
„közönség kérésére” csodálhatták
meg őket újra. A tárlathoz kapcsolódóan, február 20-án 18 órától
beszélgetést szerveznek a két művésszel, amire minden érdeklődőt
bj
szeretettel várnak.

ázsiAi pillAnAtok fAust zsolttAl
Különleges, távoli világ titkaiba pillanthatnak bele az érdeklődők a Művészetek Házában látható fotók segítségével. A gödöllői kötődésű Faust
Zsolt képei Ázsia mindennapjai mutatják be. Gyermekek és öregek,
munkát végzők és pihenni tért nők és férfiak érzékeltetik a nyugati ember számára sokszor érthetetlen világ szépségét, örömeit.

Faust Zsolt legszívesebben életképeket, arcokat, szemeket fotóz. Megpróbálja elkapni a pillanatot. Soha nem változtat képein, amikkel a valóságot
igyekszik bemutatni, legyen az egy templom építése, a halottak égetése, vagy
a fiatal lányok mosolya. Nepáli képeiből 2012-ben a Polgármesteri Hivatalban nyílt tárlat. A mostani kiállítás március 9-ig tekinthető meg a Művészetek
jb
Házában.

A 3D-s szkennelés folyamata
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Kávéházi Esték: Mesélt a pesti Broadway
Február 15-én izgalmas időutazáson vehettek részt azok,
akik kilátogattak a Királyi Váróba, ahol a Kávéházi Esték
rendezvénysorozat ez alkalommal a pezsgő budapesti
éjszakai élet egykori fellegvárába, a hajdani Nagymező utcai mulatók, szórakozóhelyek
világába kalauzolta el a megjelenteket.
Íme a pesti Broadway, ahol az arisztokrácia legjava, a társadalom krémje
és számtalan híresség szórta a „nehezen megkeresett” bankókat. Az
esten Péterfi Csaba vendégei Vajda Gyöngyvér táncművész, Fodor
László zenész, zenetanár, illetve
Buka Enikő, a Chopin zeneiskola
igazgatója voltak.
Pesti Broadway?

Az elnevezés Somossy Károly nevéhez köthető, aki vállalkozó kedvű
egyénként nem riadt vissza az apróbb
trükköktől sem: egy „kölcsönvett”
pénzösszeg segítségével külföldön
karriert épített, majd visszatérve Magyarországra a Nagymező utcában
1884-ben Orfeumot nyitott. Később
létrehozta az Első Fővárosi Orfeumot (ez ma az Operettszínháznak
és a Moulin Rouge-nak az épülete).
A hely legnagyobb szenzációja a kiválóan éneklő és táncoló Carola Cecília volt; népszerűségére jellemző,
hogy egy nábob körülbelül 1 millió
koronát áldozott rá, hogy elnyerje kegyeit (A MÁV elnöke ekkor 15 ezer
koronát keresett évente). Hihetetlen,
de Somossy vesztét a szúnyogok
okozták, amikor a mai Kopaszi-gát
területén megépíttette Európa akkori
legnagyobb vigalmi negyedét. A vérszívók miatt azonban fél év után csődöt kellett jelentenie, mert senki sem
látogatta azt.

Az esten többek között szó esett
az I. világháború előtti kor pezsgőkirálynőjéről, az egykori „virágáruslány” Wabitsch Lujzáról, aki „megtakarított” pénzéből pezsgőgyárakat
és számos mulatót üzemeltetett, de
megelevenedett a Moulin Rouge, valamint a Nagymező utca legfelkapottabb helye, az Arizona mulató világa
is. A forgószínpados, süllyeszthető
páholyokkal
p
e
ellátott
hely
E
Európa
legdrág
gább
mulatója
v
volt,
amit a
w
walesi
herceg,
a kapurtalai
m
maharadzsa és
ttucatnyi arab
ssejk is felke-

resett. Fennállásuk során olyan neves
művészeket foglalkoztattak, mint Rátonyi Róbert, Rodolfo vagy Alfonzó. Galambos Erzsi is itt döntötte el,
hogy táncosnő lesz, mert édesapja az
Arizona portása volt.
A szórakozóhelyek szerves részét
képezte a zene és a tánc: erről Fodor
László és Vajda Gyöngyvér osztott
meg érdekes történeteket. Tudták pél-

Nagyböjt – A bűnbánat ideje
Febru
ruár
u 17-én véget ért
rtt a farsang, 18ával, hamvazószerdával megkezdődik
a nagyböjt, a 40 napos vezeklő és böjti
időszak, a megemlékezés Jézus böjtöléséről, kínszenvedéséről, a lelki megtisztulás ideje, felkészülés a keresztények legnagyobb ünnepére, a húsvétra.
Hamvazószerdán az ókereszténység
idején a mezítlábas, zsákr
kru
ruhába
u
öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a
templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a
templomból, miként Isten is kiűzte az
első emberp
rpárt
p rtt a Paradicsomból. A kiutasítottakn
knak egészen nagycsütört
rtökig
tilos volt a templomba belépniük. A hívek számára a hamvazkodást a bűnbánat látható jeleként az 1091-ben Beneventóban tart
rtott
t zsinaton II. Orbán pápa
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rendelte el. Kezdetben a férfi
rfiak fejére
hamut szórt
rtak, a nőkn
knek
n csak a homlokukr
kra
r rajzoltak hamuból keresztet;
ma ez utóbbiból áll a szert
rtart
rtás mindkét
nem számára.
A negyvennapi böjtnek is nevezett
nagyböjt hamvazószerdán kezdődik és
a húsvéti feltámadási miséig tart
rt,
t amit
napjainkban nagyszombaton napnyu
yugu
ta után tart
rtanak.
t
Az egyház tanítása
szerint pusztán a testi böjt nem elég,
az önmegtart
rtóztatást
t
más tekintetben
is gyakorolni kell. Az err
rre
r az időszakra eső hat vasárn
rnap
n nem számít bele a
negyven napba, nem része a böjtnek,
mert
rtt minden vasárn
rnap
n K
Krrisztus feltámadásának emlékünnepe. Az időszak
liturgikus színe: a lila. Utolsó hete a virágvasárn
rnappal
n
kezdődő nagyhét.
(k.j.)

dául, hogy a tangó eredetileg annyira
erotikus és túlfűtött volt, hogy be is
tiltották egy időre?
A pezsgő éjszakai élethez hozzátartozott a kabaré világa is, amit az
esten egy Hacsek és Sajó darabbal
idéztek meg. A Hacsek és Sajó szerzője, Vadnay László így vallott a két
figura megszületéséről: „Genfben,
nem tudom, hányszor ült össze a békekonferencia. Gondoltam írni kellene erről egy kis tréfát, ahogy két pesti
polgár elképzeli a békecsinálást. A
téma megvolt, most már csak két pesti hangzású név kellett. Felütöttem a
telefonkönyvet, behunyt szemmel ráböktem ceruzámat, és ahol eltaláltam,
ott állt Hacsek. Aztán megint böktem,
ez volt a Sajó...”
A II. világháború után a pesti Broadway hanyatlásnak indult. Később
valamennyire talpra állt, de régi,
békebeli fénykorát már soha nem
érte el. A Moulin Rouge legnagyobb
csillaga a szocialista időkben Medveczky Ilona volt. Ma színházak,
éttermek és szórakozóhelyek várják a
vendégeket, a járda pedig a magyar
színésznagyságok lábnyomát őrzi.
Az esten az akkori korra jellemző
zenei betéteket Buka Enikő és Fodor
László szolgáltatta, de felléptek a Gödöllő Táncszínház táncosai is. Kávéházi Estén legközelebb márciusban
vehet részt a „nagyérdemű”.
(chr)

Különleges ajándéKoK

A múlt emlékei
A Gödöllői Szolgálat január 27-ei számában foglaltuk össze az idei irodalmi évfordulókat. Írásunkban többek
között megemlítettünk Bor Ambrust
is, akinek idén emlékezünk
lék
k haláláh lálá
dulójára. Ehhez
nak 20. évford
kapcsolódóan keresett
ünket
meg
bennü
özv. Magyarr
Jánosné, aki
helytörténeti különlegességeket
juttatott el
lapunkhoz.
A gödöllői
hölgy levelében
emlékeztetett
arra, hogy
Bor Ambrus
édesapja,
Hovhannesian
Eghia, az örmény származású ügyvéd,
újságíró is jelentős szerepet játszott a
gödöllői irodalmi életben.
Mint azt Gaálné dr. Merva Mária, Írók és múzsák Gödöllőn címmel
megjelent könyvéből is tudjuk, Gödöllői Hírlap címmel 1928 és 1944
között helyi lapot adott ki, melynek
ő volt a tulajdonosa, kiadója és felelős szerkesztője egy személyben, de
sokat foglalkozott saját nemzetének,
az örménységnek a történetével és
tragédiájával is. Szemelvények az

örmény irodalomból címmel 1942ben jelentetett meg könyvet, melyben
nemcsak verseket adott közre saját
fordításában, hanem egyúttal örmény
iirodalomtörténetbe
d l
é b is bepillantást
engedett.
Hovhanneesian Eghia
két kö
önyvben foglallkozott Gödöllővel.
Az 1933-as
dzsembori
előtt adta ki
a „Gödöllő
a múltban és
most” című
művét, majd
1937-ben
a „Szeressük jobban
Gödöllőt!”
című könyvét, melyben a községéért
aggódó, aktívan tenni akaró közéleti
ember, elkötelezett lokálpatrióta újságíró érvel, ágál, küzd a település
fejlesztéséért.
Özv. Magyar Jánosné egykor Hovannesian Eghia ügyvédi irodájában
dolgozott, ahonnan a mai napig is
megőrzött néhány emléket: egykori
borítékokat, az ügyvédi iroda borítékragasztójának néhány példányát
juttatta el hozzánk. Megtisztelő ajándékát köszönettel átadtuk a Gödöllői
(ny.f.)
Városi Múzeumnak.

A magyar zászló és címer napja
Külföldön nem ritka, hogy az országot
jelképező zászló ott leng a házakon,
vagy zászlórúdra húzva lobog a kertben.
Hazánkban is egyre többen vállalják,
hogy nem csak a nemzeti ünnepeken díszítik házukat a nemzeti lobogóval.
Zászlónk és címerünk az idei esztendőtől külön ünnepet is kapott. Jeles napjaink sorát az Országgyűlés a magyar
zászló és címer napjával gyarapította,
amit 2015-től március 16. tartanak
meg először.
„Az új jeles dátum méltó keretet ad mindazon emberek, közösségek és emlékük előtt való főhajtásnak, akik e zászló és címer alatt
harcolva életüket, szabadságukat
adták a magyar nemzetért, vagy
e zászló és címer tisztelete miatt

szenvedtek bármilyen sérelmet vagy
hátrányt. A határozat a nemzeti színről
és ország címeréről szóló 1848. évi XXI.
törvénycikk elfogadásának emlékére és
Magyarország zászlaja és címere iránti
tisztelettől vezérelve, megbecsülésének
kifejezése érdekében, nyilvánítja március 16. napját a magyar zászló és címer
napjává” – áll az indoklásban.
(bdz)
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Elárvult kutyák örökbe adása
Gödöllőn, a Gyepmesteri Telepre Mivel könnyítjük meg az
folyamatosan érkeznek be újabb és elárvult kutyusok gazdára
újabb elhagyott, kidobott, megszö- találását?
kött, azaz elárvult kutyák. Sajnos
országszerte ismert a jelenség, mind
a menhelyek, mind a gyepmesteri
telepek teltházzal dolgoznak és reménykednek benne, hogy egyszer
csökkeni fog ezen kutyák száma.
A Gödöllői Gyepmesteri Telep azonban nemcsak ölbe tett kézzel várja
a helyzet javulását, hanem ő maga is
tesz azért, hogy ez a létszám csökkenjen. Hogyan? Mit tud tenni egy telep?
Összefogott a Gödöllői Kutyasport
Központtal (GKSK)!

A Gyepmesteri Telep és a GKSK dolgozói/vezetői régóta jó kapcsolatot
ápolnak és segítik egymás munkáját. A
2014-es évben lehetőségünk nyílt még
szorosabb együttműködésre. Szerződést kötöttünk, miszerint a menhely
kutyáit a GKSK szocializálja és tanítja
őket a könnyebb örökbeadás érdekében.

• kihozzuk őket a kutyaiskolára: így
megtanulnak autóban utazni anélkül,
hogy stresszelnének, ugatnának vagy
más nem megfelelő viselkedést mutatnának.
• a kutyaiskolán szocializálódnak: találkoznak kis- és
nagytestű kutyákkal, kölykökkel, így a leendő gazdinak nem lesz problémája
sétáltatáskor, hiszen kutyája nem fog sem agresszíven, sem túlzottan félősen
viselkedni fajtársaival.
• oktatóink alapvető feladatokat tanítanak meg
nekik: megtanulnak laza
pórázon sétálni, visszajönni, ülni, feküdni
• tiltást tanulnak: ha a
gazda számára nem tetsző dolgot tesz kedvence, akkor egy „nem” tiltó
szóval megszakíthatja a
nem kívánt cselekményt.
• az együttélést segítő feladatokat gyakoroljuk: ne
szaladjon ki a kapun, ne ugráljon fel,
szépen vegye el a falatot
• problémás kutyák a menhelyen:
számos problémával találkozunk, melyet képzett oktatóink hosszú és kitartó
munkával oldanak meg. Ilyen a túlzott
félelem/agresszivitás emberrel, kutyával. Félelem, bizonytalanság az őt körülvevő környezettől. Hiperaktivitás.

Illetve egyes kutyák nem létesítenek
kapcsolatot az emberrel.
Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy a gyepmesteri telepre kilátogató érdeklődő könnyebben tud
választani a kutyusok közül. Kérésre
segítünk a választásban is, hiszen rengeteg dolgot kell figyelembe venni egy
kutya örökbefogadásakor, hiszen sok
évre az életünk részévé válik.

Kötelező ebösszeírás

Akár 30 ezer forintos bírsággal is büntethetik azokat az állattartókat, akik még nem
jelentették be kutyájukat a helyi önkormányzatnál. A gödöllői önkormányzatnak nem áll
szándékában bírságot kiszabni, haladékot kapnak a kutyatulajdonosok, hogy eleget tegyenek az ebösszeírás törvényi kötelezettségének.
Az ebösszeíró adatlap a kitöltési útmutatóval együtt beszerezhető a Gödöllői Polgármesteri Hivatal portáján (cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), illetve
letölthető:
godollo.hu/_site/doc/newswf2e0072/2014/eb_felhivas.pdf
Bővebb információ:
godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=50412&newswf2_action=search

Életmentő műtétet hajtottak végre
egy tengeri halon
Azt gondolhatja az újdonsült gazdi,
hogy szuper kutyája van, aki minden
kívánságát lesi és teljesíti, öröm vele
az együttlét. Ez majdnem így is van, de
azért még hátra van egy fontos lépés.
Meg kell ismerkedni egymással, közös
élményeket szerezni, hogy kialakuljon
a kölcsönös bizalom.

Ki tud ebben nekünk segíteni?
• a Gödöllői Kutyasport Központ oktatói óvodai foglalkozás, alapfokú
tanfolyam, illetve magánfoglalkozás
keretein belül.
• az óvodai foglalkozások és az alapfokú tanfolyam a Gödöllői Gyepmesteri
Telepről örökbefogadott kutyáknak
50%-kal olcsóbb! Mi ezzel segítünk.
Szabó Laura
Gödöllői Kutyasport Központ

Március végéig lehet magasító állványra helyezni
a veszélyes fehérgólya-fészkeket!
A mintegy 5.500 páros hazai fehérgólya-állomány túlnyomó többsége a kis- és középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopain költ.
Az oszlopfejeken fekvő fészkek amellett, hogy áramot fogyasztanak
(!), áramütésveszélyt jelentenek nemcsak a fiókák, hanem a szülők
számára is. Minden évben több ezer (!) fehér gólya pusztul el áramütés következtében csak Magyarországon, nem ritka, hogy egész családok esnek így
áldozatul.
A gólyák védelme
nem
csak érzelmi és
természetvédelmi kérdés. Az áramellátás folyamatos biztosítása
miatt ez a lakosság, az önkormányzatok és az áramszolgáltatók
közös érdeke. Az oszlopfejekre épült fészkek, a fiókák és az etetni
érkező szülők okozta rövidzárlatok, a madarak pusztulása fészekmagasító állvány („gólyakosár”) kihelyezésével megelőzhetőek.
Ezek oszlopra szerelésével a vezetékektől biztonságos magasságban biztosíthatunk új fészkelőhelyeket a gólyáknak, illetve segítségükkel a veszélyes fészkek is kiemelhetőek.
A fehér gólya fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 100.000 Ft, ezért a veszélyes fészkek gólyakosárra emelése természetvédelmi engedélyeztetéshez kötött.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

A gödöllői önkormányzatnak nem áll szándékában bírságot kiszabni

Életmentő műtétet hajtottak végre egy
daganatban szenvedő császár csattogóhalon a Nyíregyházi Állatpark szakemberei. A Nelsonnak elnevezett hal bal
szemén észlelték a daganatos elváltozást, amelynek növekedése már az állat életét is veszélyeztette. A daganatot
csak a hal szemének teljes eltávolításával lehetett kivenni. A nem mindennapi
beavatkozás ideje alatt a hal műtéti altatásban volt, a medence vizébe kevert altatószert úgynevezett nyomásvezérelt
szondával áramoltatták a hal kopoltyúján át. A procedúra óta Nelson egy nyugodt, biztonságos medencében, békés haltársak között éli mindennapjait.

HÁNY HASZONÁLLAT ÉL A FÖLDÖN?

Ha megmérnénk a világ összes haszonállatát, együtt többet nyomnának, mint a Föld
összes többi állatta (és az emberiség).
– 19,6 milliárd csirke él velünk a bolygón. A szárnyasok eloszlása követi leginkább az emberi népsűrűséget.
Ahol sok az ember, ott sok a csirke is. Kivéve Amerikában, ahol szinte csak a keleti parton foglalkoznak
a tartásukkal.
– 980 millió sertés. A Föld disznóállományának felét
egyetlen ország, Kína adja és hasznosítja. Még úgy is, hogy a kutatók szerint a kínai
állattartók trükköznek a számokkal, és valójában sokkal kevesebb disznójuk van, mint
amennyit bemondanak.
– 1.4 milliárd tehén. Főleg Indiában, de azért bőven van máshol is.
A 2 milliárdos bárány- és kecskeállományok és egyéb haszonállatnak minősített
élőlények eloszlását még nem térképezték fel a kutatók.

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

TURUL ÁLLATPATIKA
Gödöllő, Faiskola u.2.

Minden nap nyitva
9.00-19.00

Tel: 06/30-943-9898

Rézi: Staff keverék szuka kutyus. Oszi:Labrador keverék kan. Fi- Lajos: Középkorú keverék úr. Peti: Kicsit bizalmatlan, keverék kan.
Egyedüli kutyának ajánljuk, elsősorban hozzáértő gazdinak. Egyébként
tündéri, kedves eb, ráadásul kutyasuliba is jár.

atal, jól szocializált kutyus. Jelleg- Az elmúlt hetekben sok mindenen
zetes a képen is látható nyakörv- átment, így szeretnénk ha nyugodt,
vel fogták be Gödöllőn. Reméljük szerető családba költözhetne.
eredeti gazdija ráismer.

Nem szeretni a bezártságot. Felelős, végleges gazdit keres.

Kedvező árak!
Szakszerű és kedves kiszolgálás!
godolloiallatorvos.hu

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Február 21-én és 22-én
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:
Dr. Koleszár István
rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06-30/535-5523
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röplAbdA – mAgyAr kupA döntő

Ezüstérmes a TEVA-GRC
A Gödöllő először vagy a Vasas
Óbuda 12. alkalommal? Ez volt
a kérdés az idei Magyar Kupa
fináléja előtt. Nos, a választ
megkaptuk, óriási csatában a
fővárosiak 3:2-re nyertek, így ők
örülhettek.

Az örökös ezüstérmes árnyékából próbált meg a fényre törni a TEVA-Gödöllői RC csapata és erre minden reménye meg is volt. Remekül indult a
kupadöntő a mieink szempontjából, két
sima szettet követően 2:0-ra vezettünk.
A harmadik játékban fej-fej mellett haladtak a csapatok, mígnem a végjátékban kétszer is meccs és kupagyőzelmet
érő labdához jutottak Horváth András
tanítványai. Nem tudtak élni a mieink
az adódó lehetőséggel, szépített, majd
hasonló forgatókönyv végén egyenlített a Vasas a negyedik szettben. Jöhetett tehát a mindent eldöntő rövidített
játék. Itt a mentálisan és talán már fi-

zikálisan is a gödöllőiek fölé nőttek a
piros kékek és 15-7-re abszolválták a
játékot, ezzel 12. alkalommal nyerték
meg a kupát, míg a TEVA-GRC csapatának ismét az ezüstérem maradt.
Horváth András, a Gödöllő edzője értékelt: – Nehéz bármit is mondani.Az
első két szettben jöttek a jó vállalások,
viszont a döntő helyzetekben, a harmadik és a negyedik játék végén ezek
már nem voltak meg. Nem mondanám,
hogy leengedtünk, inkább elfáradtunk,
minden tekintetben. Sajnáljuk! Köszönjük szurkolóink buzdítását.
Női Magyar Kupa döntő
TEVA-GRC – Vasas Óbuda 2:3 (16,
18, -22, -25, -7)
A 2015-ös MK végeredménye: 1. Vasas
Óbuda, 2. TEVA-GRC, 3. UTE, 4. TFAlufrof

NB I – Lila ködben a Gödöllő
Február 10-én pótolta a 19. fordulóból
elmaradt Újpesti TE elleni meccsét a
TEVA-GRC csapata a női NB I. alaszakaszában. Széles Petráékat ismét
megcsapta a lila köd, ugyanis ezúttal
sem sikerült győzelemmel távozni a
Megyeri útiak otthonából, 3:2-re kaptunk ki.
A jelenleg 49 ponttal a 2. helyen álló
TEVA-GRC csapatának még van lehe-

AtlétikA – kiemelkedő gödöllői műhelymunkA

Sikeres 2014-es év
A 2014-es esztendőben a Gödöllői EAC atlétái az országos
atlétikai bajnokságokon öszszesen 90 érmet szereztek,
ami az egyik legnépszerűbb
olimpiai sportágban országosan is kiemelkedő eredmény
és a válogatottak számát is
beszámítva a szakosztálynak
minden idők legjobb szereplése.
A felnőtt mezőnyben 18 bajnoki érmet, köztük 11 aranyat szereztek a
GEAC versenyzői, míg az ifjúságiak között 22-őt, köztük 7 első helyet. Az ifjúsági korosztályból kitűnik Kovács Emma, aki a 2014-es
év során 3 egyéni országos bajnoki
elsőségett szerzett. A felnőtteknél
ezt a „címet” Kaptur Éva vitte el,
aki összesen 4 egyéni és két váltó
bajnoki győzelemmel járult hozzá
a sikerekhez. A junior korosztályból kiemelendő Répási Petra, aki
új országos csúcsot futott 100 m
gáton (13,50 mp) és ezzel az eredménnyel beírta magát az atlétika
történelemkönyvébe. A serdülők
között Szamosi András vitte a prímet, aki egyéniben 2 arany -és egy
bronzérmet szerzett. A 90 bajnoki dobogó eloszlása korosztályok
szerint: Felnőtt 18, Utánpótlás 6,
Junior 14, Ifjúsági 22, Serdülő 11,
Újonc 11 és Szenior korosztályban
4 érem, továbbá 4 MEFOB érem.
Mindezen eredmények mellett az
utánpótlás edzők odaadó munkáját dicséri, hogy a szakosztály 230
igazolt sportolójának közel a fele
a 8-12 éves gyermek korosztályba
tartozik, ahol országos bajnokságo-
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kat még nem rendeznek.
Az év egyik legnagyobb sikerének
nevezhető, hogy a GEAC atlétái –
a BEAC és az IKARUS csapatával
összefogva – megnyerték a 2014ben újból kiírásra kerülő és pénzdíjas Országos Magyar Csapatbajnokságot, megelőzve több, sokkal
nagyobb méretű és jelentősebb támogatással rendelkező egyesületek
csapatait.
A magas színvonalú hazai eredmények mellett a gödöllői atléták maximálisan helyt álltak nemzetközi
versenyeken és korosztályos válogatott viadalokon is. Serdülő korosztályos válogatott viadalon vett
részt Kriszt Katalin (magasugrás),
Szamosi András (rúdugrás), Simonváros Csanád (rúdugrás). Ifjúsági
válogatott viadal résztvevő volt Prima Balázs (gerelyhajítás), Koczkás
Dóra (800 m), Renner Luca (távolugrás), Kovács Emma (gerelyhajítás), junior válogatottként képviselte az egyesületet Répási Petra (100
m gát) és Pápai Márton (1500
m). utánpótlás válogatott viadalon szerepeltek Deák-Nagy Marcell (400 m, 4x400 m), Tarlukács
Ádám (400 m, 4x400 m), Kálmán
Csenge (400 m, 4x400 m) és Budai Alexandra (4x100 m). Ifjúsági
Olimpiai Selejtezőn szerepelt Prima Balázs (gerelyhajítás), Renner Luca (magasugrás) és Kovács
Emma (gerelyhajítás) Bakuban.
A 2014-es év legnagyobb atlétikai
eseményein a zürichi Európa-bajnokságon vett részt Kaptur Éva 200
m-es síkfutásban, míg a Junior Világbajnokságon Répási Petra indult
100 m gátfutásban.

tősége a javításra, legközelebb a Miskolc látogat Gödöllőre.
NB I., alapszakasz 19. forduló
UTE – TEVA-GRC 3:2 (17, -13, 21,
-27, 12)

Női NB I alapszakasz 22. forduló
Február 22., vasárnap 18 óra
TEVA-GRC –
Albrecht MVSC-MVSI
(SZIE Sportcsarnok)
Utánpótlás – Diákolimpia 2. a TIG
Sporttörténeti sikert ért el a Török Ignác Gimnázium VI. korcsoportos leány
röplabda csapata, akik a tanévi Diákolimpia, Dunaújvárosban megrendezett
korosztályos döntőjében a 2. helyén végeztek. A döntőben a gödöllői lányok
a budapesti Csík Ferenc Gimnázium
csapatától kaptak ki 3-1-re. A nyolcscsapatos döntő legjobb feladója a törökös Hammert Kíra Angéla lett, míg a
csapata legjobbja címet Takács Doroti
érdemelte ki. A csapat tagjai voltak:
Harangozó Laura, Koleszár Elza,
Gál Bernadett, Lados Szilvi, Koleszár, Kitti, Kovács Adél, Harangozó
Lili, Takács Doroti, Dóra Dominika,
Hemmert Kíra, Juhász Boglárka Radomszki Bogi, edző: Szabados István.

SzAVAztAk A lehetSégeS budApeSti olimpiáról

MOB igen 2024-re
Egy lépéssel közelebb került a budapesti olimpia, miután a Magyar
Olimpiai Bizottság február 6-ai
közgyűlésén nagy töbséggel úgy
szavazott, hogy javasolja a 2024-es,
esetleg a 2028-as olimpia rendezésére a magyar fővárost, mint helyszín.
Természetesen ez nem jelent még
semmit, május végéig kell ugyanis azt
a 2006-os tanulmányt aktualizálniuk

az érintetteknek, mely szerint 5164
milliárd forintba kerülhet a rendezés. Az európai városok közül Berlin,
Róma és Párizs is komoly rivális lehet, míg az Egyesült Államok Boston
városát kandidálná.
Gémesi György elmondta: – Egy sikeres pályázat a Budapest környéki
településeknek is nagy lökést adhatna
idegenformalmi és más szempontokat
figyelve, beleértve Gödöllőt is.
-li-

SAkk – diákolimpiA

Pervai László megyei bajnok
A sakk diákolimpia Pest megyei
döntőjében a II. korcsoportban Pervai László, a Szent Imre Általános
Iskola tanulója a Gödöllői Sakkbarátok ifjúsági játékosa, veretlenül az
1. helyen végzett és bejutott az országos döntőbe. Ugyanezen a versenyen Nagy Dániel (I. korcsoport) és

Friedháber Kristóf (II. korcsoport)
a 8. helyen végzett.
A 21. Alagi sakkversenyen a GSBE
ifjúsági csapata (Friedháber Kristóf,
Pervai László, Nagy Dániel) a 3. helyen végzett. Pervai László a második táblán hat partiból 5,5 ponttal a
legjobb pontszerző lett.
-vb-

kézilAbdA – Viii. Főnix kupA, debrecen

FISE bronz a 13 éveseknél
A kiváló 2014-es évnek köszönhetően több atlétánk bekerült a 2015ös korosztályos világversenyekre
készülő válogatott és olimpiai keretbe.
EYOF (Európai Ifjúsági Olimpia) kerettagok: Kondrák Réka
és Kriszt Annamária (rúdugrás),
Kriszt Katalin (magasugrás, hétpróba). Ifjúsági világbajnokság
kerettagok: Kovács Emma (hétpróba, magasugrás és gerelyhajítás)
Renner Luca (hétpróba, magas- és
távolugrás). Junior Európa-bajnokság kerettagok: Répási Petra (100
m gát), Kriszt Botond (tízpróba).
2016-os riói olimpia válogatott
keret tagjai: Kaptur Éva (200 m,
400m), Répási Petra (100 m gát),
Deák-Nagy Marcell (400 m síkfutás)
Felnőtt válogatott kerettagok: Juhász Fanni (rúdugrás), Kálmán
Csenge (400 m és váltó), Kaptur
Éva (100 m, 200 m, váltók) Répási
Petra (100 m gát), Kovács Zoltán
(400 m és váltó), Karlik Dániel
(100 m és váltó), Deák-Nagy Marcell (400 m és váltó).
A Gödöllői EAC versenyzőit Karlik Pál, Zsivóczky Attila, Szörényi István, Máté Alpár, Körmendy Katalin, Gadanecz György,
Kovács Zoltán, Kaptur Éva, Foki
Vilmos, továbbá 1-1 fő esetében
Borisz Volkov és John Smith
edzők készítették fel.
Kriszt Balázs szakosztály-elnök,
így értékelt: – A sikerekben óriási
szerepe van a Szent István Egyetemnek, mint a GEAC alapítójának
és fenntartójának, a Magyar Atlétika Szövetségnek, amely önerőből
és a kiemelt állami sporttámogatásból a szakosztály fő támogatója, a
MOB-nak és a Sport XXI programnak, továbbá Gödöllő Városának is.

A gödöllői Főnix ISE U13-as
fiú kézilabda csapata Debrecenben vett részt a VIII. Főnix
Kupán, ahol a korosztályában
a 3. helyet szerezte meg.
Zsembery Tamás és Harta Zsolt
edzőpáros tanítványai a 13 csapatot felvonultató U13-as korosztályban indultak és szoros
küzdelem végén állhattak fel a
dobogó harmadik fokára, a Debreceni SC SI és a Pick Szeged
Vörösmarty csapatai mögött.
Az együttes tagjai voltak (balról
jobbra): Harta Zsolt (edző), Pacs

Gergely, Botyik Máté, Tóth Dániel, Poroszkai Bogdán, Fábián Tamás, Kassai
Levente, Palasics Kristóf, Zsembery
Tamás (edző), Hrustinszki Márk, Lauber Tardos, Hévizi Kristóf, Csákvári
Levente, Tábik Bence, Major Levente,
Debreczeni Máté.
-ll-

SzAbAdidőS Sport – mArgitA teljeSítménytúrák

Majd ezer lelkes nevező
Február 7-én újra sok futni, illetve gyalogolni vágyó sportbarátot láthattak Gödöllőn a járókelők. Az idei év első gyalogos
teljesítménytúráját, maraton- és
félmaraton futóversenyét rendezte meg a Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület.
A 20 éves Egyesület programján 182
futó és 730 gyalogos vett részt, a gyalogosok 40-30-20-12- 6 km megtételére
vállalkozhattak. Mindenki megtalálta a
kedvének és fizikai erőnlétének megfelelő távot. A 6 km-es táv népszerűsége
évről évre nő, családok, óvodás csoportok és osztályok is részt vettek vállalkozó szellemű szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal. Az idősebbek,
edzettebbek az erőt próbálóbb távokat
választották. A futók érmet, oklevelet
kaptak, a helyezést elérők serleget.
A rendezvény a Margita Kupa része
volt, melyre már több mint százan neveztek be.

Reindl László elnök nyilatkozott a
Margitás eseményekről: – Nemcsak az
egyesület tagjai jelentkeznek az általunk szervezett programokra, hanem a
gödöllői kistérségből és az ország minden részéről érkeznek hozzánk sportolni vágyók. Az elmúlt évben 2700 fő
vett részt a rendezvényeinken, amelyek
célja a mozgás öröme és az egyéni
csúcsidők felállítása mellett, városunk
környékének és természeti szépségeinek megismertetése.
Bővebb infó:
www.margita344-2.hu
www.facebook.com/margita3442tse
-jg-

Köszönjük, hogy 2015-ben is támogatja
adója 1 %-val a Kirchhofer József Sportegyesületet!
Manó Maraton-Mini Maraton-Tájékozódási futás!

Adószám: 18721728-1-13
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Február 19., csütörtök, 17.00:
Székely Judit (furulya) növendékeinek hangversenye
Február 20., péntek, 17.30:
Nyolckezes zongoraművek az
Octopus együttes előadásában
Február 24., kedd, 17.30:
Kicsinyek hangversenye – A
zongora tanszak rendezvénye
Február 25., szerda, 17.00:
Vendégünk az Egressy Béni Művészeti Iskola – Közös hangverseny a budapesti növendékekkel

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 hirdetmény

Az ingatlan irányára: bruttó
34.925.000 Ft.
A pályázati tájékoztató a város
honlapjáról (www.godollo.hu) tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal, a Városháza (2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.) III. emelet, 302. számú irodájában nyújthatók be, 2015. március 18-án 16 óráig.
A pályázat második fordulójában
az ajánlott bruttó vételár 5 %-ának
megfelelő összegű bánatpénzt kell
megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést
köt. A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a
személyazonosságát, meg kell adni

adóazonosító jelét. Nem természetes
személy esetén igazolnia kell, hogy
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem
köthető meg a szerződés, amenynyiben személyazonosságát nem
igazolja, adóazonosító jelét nem
adja meg, illetve nem igazolja, hogy
átlátható szervezet vagy igazolása
alapján megállapítható, hogy nem
átlátható szervezet.

Gödöllő Város Önkormányzata
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
kétfordulós pályázatot hirdet a
Gödöllő, a Szabadság út 4. szám
alatt található, 5869 helyrajzi
számú, kivett üzem megnevezésű,
műemlék ingatlan bérleti jogának
megszerzésére.

energia és a gáz is bekötésre került
az ingatlanra.
Az ingatlan bérleti díj irányára: 2.162.908 Ft/év + ÁFA, vagyis
~180.242 Ft/hó + ÁFA.
A pályázati dokumentáció internetről letölthető az alábbi
útvonalon: www.godollo.hu–Hírek–Önkormányzati hirdetmények–
Ingatlanok.

A bérbevételre kínált ingatlan területe 2708 m2, melyből a bérlethez a
telken található 421 m2 alapterületű
épület és a hasznosítás célját szolgáló, kb. 400-500 m2 alapterületű
területrész jár.
Az ingatlan műemléki védettség
alatt áll, továbbá az ELMŰ Hálózati
Elosztó Kft. 90 m2 nagyságú területre vonatkozó vezetékjoga terheli.
Az ingatlanon egy két épületrészből
álló, felúíjtandó felépítmény található, mely közművekkel ellátott. Az
ivóvíz, a szennyvíz, az elektromos

Az ajánlatok a pályázati dokumentációban megjelölt tartalommal, a
Városháza (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) III. emelet, 303. számú
irodájában nyújthatók be, 2015.
március 18-án 16.00 óráig.
A pályázat második fordulójában az
ingatlan egyhavi bérleti díj irányárának megfelelő összegű bánatpénzt
kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan bérbevételi szerződést
köt. A pályázat nyertesének a szer-

ződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a
személyazonosságát, meg kell adni
adóazonosító jelét. Nem természetes
személy esetén igazolnia kell, hogy
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem
köthető meg a szerződés, amenynyiben személyazonosságát nem
igazolja, adóazonosító jelét nem
adja meg, illetve nem igazolja, hogy
átlátható szervezet vagy igazolása
alapján megállapítható, hogy nem
átlátható szervezet.

Gödöllő Város Önkormányzata
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
kétfordulós pályázatot hirdet Gödöllőn, a Tisza utca 4. szám alatt
található, 3349 helyrajzi számú,
lakóház, melléképület és udvar
megnevezésű, beépített ingatlan
tulajdonjogának megszerzésére.
Az eladásra kínált ingatlan területe
1098 m2, 2 m2 nagyságú területét az
ELMŰ Hálózati Kft. javára bejegyezett vezetékjog terheli. Ezen felül az
ingatlan tehermentes. Az ingatlanon
összesen nettó 193,74 m2 hasznos
alapterületű, felújítandó épület található, mely közművekkel ellátott. Az
ivóvíz, a szennyvíz, az elektromos
energia és a gáz is bekötésre került
az ingatlanra.

Pályázati hirdetmény

Pályázati hirdetmény – Testvérvárosi közfeladatok
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot ír ki a Testvérvárosi
kapcsolatokat érintő pénzügyi kérelmekre gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek,
civil szervezetek, alapítványok részére
1. Pályázat célja:
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot hirdet testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil
kezdeményezések
támogatására,
amelyek kizárólag Gödöllő városához és Testvérvárosaihoz kötődnek.
Városunkban rendszeresek a testvérvárosokból történő vendégek fogadása, és a város viszont látogatása, a
civil szervezetek és az intézmények
közötti tanulmányutak, tapasztalat
és eszme, tudás cserék. Az ezzel
kapcsolatos költségekhez – kiutazás,
kint tartózkodás, közös rendezvények, szállás, étkezés, részvétel kulturális programokon – nyújt támogatást Gödöllő Város Önkormányzata.
2. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon (szűkebb értelembe Gödöllőn) ténylegesen működő,
adószámmal és számlaszámmal
rendelkező intézmények, egyesüle-
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Közérdek

tek, civil szervezetek, alapítványok,
gödöllői és annak testvérvárosaival
együttes hatáskörű feladat ellátására. (Amennyiben magánszemély kíván pályázni, abban az esetben befogadó szervezeten – intézmény, civil
szervezet, alapítvány- keresztül tud
csak pályázni!)
3. A támogató rendelkezésére álló
forrás megnevezése:
Testvérvárosi hatáskörű közfeladat
ellátására, civil kezdeményezések
támogatása. Támogatás összege:
1.500 E Ft.
4. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2015. január 1 –
2015. december 31-ig.
5. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a
„Támogatási megállapodás” aláírását követően - a szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást követő-

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget Tolnai
Katalin, a Gödöllői Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodájának munkatársa
biztosít, akivel a 28/529-253-as telefonszámon időpont egyeztethető az
ingatlan megtekintésére.

Részletesebb tájékoztatást, illetve
konzultációs lehetőséget Zombori
Nóra, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodájának munkatársa biztosít,
akivel a 28/529-171-es telefonszámon időpont egyeztethető az ingatlan megtekintésére.
en, de legkésőbb 2016. január 31-ig
az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum)
fogadható be, amelyről kideríthető,
hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
6. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem
lehet): 2015. február 20. (péntek)
A pályázatokat 1. példányban kell
eljuttatni postai úton az alábbi címre (Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinet (I. em. 112. szoba).
A pályázati adatlap 2015. február
9-től beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal portáján vagy letölthető a
városi honlapról (www.godollo.hu/
hirek).
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt
ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően állították-e
össze a dokumentumokat, mert az
ettől való - akár formai, akár tartalmi – eltérés esetén a pályázat – értékelés nélkül – elutasításra kerül.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 16-22-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Február 23-márc. 1-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

1 SZÁZALÉK
A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY is köszönettel fogad minden támogatást, így adója 1 százalékának felajánlását is. A Közalapítványnak nyújtott támogatás
segíti a Tormay Károly Egészségügyi Központ működését, ezáltal a lakosság gyógyítási
színvonalának javítását.
Kérjük, segítsen Ön is adója 1%-val, hogy minél szélesebb támogatást tudjunk nyújtani a
térség egészségügyi ellátását biztosító Egészségügyi Központnak.

A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány adószáma: 18688980-1-13.
Segítő támogatását előre is köszönjük: Dr Szabadfalvi András, az Alapítvány kuratóriumának elnöke
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Mozaik

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 Népi Zenekara
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.

Az

ErzsébEt Királyné szálloda
étterme

étteremvezető-helyettest
keres.
Érdeklődni, jelentkezni
önéletrajzzal:
sandor.kontos@gmail.com

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

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

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

KÖZLEMÉNY

2015. FEBRUÁR 17.
+ SÜRGŐS! Gödöllőn, a Fácán soron sorházi, 111m2-es lakás garázzsal, nappali+ három szobával,
gardróbbal, kedvező áron eladó!
Iár: 26.9MFt! 20-539-1988

+ Eladó Veresegyházán egy
1000nm-es építési telek egy téglaépítésű melléképülettel alkalmi
áron: 7,5 mFt 20-919-4870

+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blahá+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvá- né úton egy 81nm-es 2szobás tégrosban 100-180m2 családi házat laépítésű lakóház konvektoros fűvagy eladó telket. 20-944-7025
téssel 1182nm-es telken. A tetőtér
beépíthető. A ház keskeny, ezért
+ Gödöllő belvárosában, teljesen a keresztben lévő gerendák miatt
felújított 77m2-es, 3 szobás lakás az összes belső fal kiüthető és teteladó! Azonnal költözhető! Iár.: szés szerint átrendezhető, ha nem
14.9MFt. 20/944-7025
megfelelő a mostani elrendezés.
I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+ Épülő nappali+3 szobás ikerház
Gödöllő új építésű részén eladó! + (3852) Eladó Veresegyházán
Saját telek
, kocsibeálló, terasz, a városközpontban egy nappaigényes kivitelezés, referenciákkal li+4szobás kiváló minőségű, szép
rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20- megjelenésű családi ház nagy944-7025
méretű kertkapcsolatos terasszal

+ Gödöllői Szolgálat Gödöllő
egyetlen hetilapja! Reklámozza + (3869) Eladó Gödöllő királytelecégét, szolgáltatását nálunk, mert pi részén egy 1000nm-es szép ősezt biztos elolvassák
fás, bokros, fenyős, szépen gondozott, újonnan telepített díszkertes
telken egy nappali+3szobás szigetelt teljesen felújított, teraszokkal
INGATLAN
ellátott 135nm alapterületű polgári családi ház. Az ingatlan nagyon
+ Új építésű 1 szintes ikerházi
csendes nyugodt helyen található.
lakások eladók a kertvárosban
Telken belül 2 kocsira alkalmas ko2szoba+ nappalis kulcsrakészen
csi beálló van kialakítva. Az épület
már 18,9MFt-tól, ill. 3+ nappalis
saroktelken helyezkedik el, mely
21,9M-ért! 20-772-2429
tökéletes életteret biztosít. I.á.: 36
mFt 20-919-4870
+ Új építésű lakások a belvárosban eladók 300EFt-os nm/áron
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy kör70-80nm-esek nappali+2 ill. napúton egy felújított házban egy
pali+3 szobásak, udvari kocsibeálfelújított 2. emeleti, 57nmes, 2
lóval, tárolóval! 20-772-2429
szobás, erkélyes, egyedi fűtéses
lakás. I.á.: 10, 9 mFt 20-919-4870
+ Eladó a központban két szobás,
délnyugati fekvésű lakás! Iár: 8
+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertváMFt!! 20-804-2102
rosban a Kiss József utcában egy
nappali+3szobás 90nm alapterületű
+ Egyetemhez közel újszerű, 2011családi ház. A ház alatt 90nm szuteben épült, 1szintes 3szoba+ naprén van kialakítva, mely vizesblokkal
palis családi ház garázzsal 418nmellátott, irodának, orvosi rendelőes telken eladó 25,9M-ós i.áron!
nek, egyéb funkciókra, szolgáltatás20-772-2429
ra alkalmas. A nappaliból egy kertkapcsolatos terasz van kialakítva.
+ Harasztban, sorházi, 119m2-es
I.á.: 35mFt 20-919-4870
lakás, garázzsal, teraszokkal eladó! Iár:25.9MFt! 20-539-1988
+ Eladó Gödöllőn a Patak téren egy
50nm-es 2szobás, egyedi fűtéses,
+ SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth
erélyes, cserélt nyílászárós öröklaL.utcában, földszinti, 40m2-es, két
kás. I.á.: 8,7 mFt 20-919-4870
szobás lakás kedvező 9Mft-os irányáron eladó! 20-539-1988
+ Eladó Gödöllő belvárosában egy
22nm-es üzlethelység. I.á.: 12, 5
+ Eladó 1 szobás felújított lakás a JámFt 20-919-4870
nos utcában Iár:7 MFt. 20-804-2102

+ (3862) Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen nappali (60nm) +4szoba
összkomfortos 2 fürdőszobás téglaépítésű szigetelt 1200nm-es telken
színvonalas családi ház. 140nm-es
szuterén melyben több állásos garázs és több funkcióra alkalmas
helységek vannak kialakítva. Eladási
ár: 49mFt 20-919-4870
+ (3820) Eladó Zsámbokon egy
4 szobás alápincézett jó állapotú
parkettás családi ház 1097nm-es
telken örökzöldekkel telepített udvarban. I.á.: 12, 5 mFt 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
több szobából erkélykapcsolat, K utcában egy 1000nm-es telken
20nm-es garázzsal. Kedvező ár-ér- egy 100nm-es 3szobás téglaépíték arány: 27, 9 mFt 20-919-4870 tésű családi ház, mely teljes egészében alápincézett. I.á.: 24, 9 mFt
20-919-4870
+ (3865) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy nappali+5 szo- + (3599) Eladó Gödöllőn a Százszorbás kifogástalan állapotú 3 szin- szép utcában egy nappali+2szobás
tes 214nm összalapterületű (alsó 2fürdőszobás családi ház 40nm-es
szint 74nm) családi ház 528nm-es garázzsal, melybe 2 kocsi fér be.
telken garázzsal, pincével beépí- I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870
tett tetőtérrel. Fűtése gázkazánnal
történik és a nappaliban található + Gödöllőn, a Paál László közegy cserépkályha. Minden szinten ben, a városközpontban, csendes
van wc, fürdőszoba. Az alsó szint helyen, 2 szoba+étkezős, 60m2iroda, műhely, illetve üzlet részére es, konvektoros, tégla lakás, hozkészült, külön bejárattal is rendel- zá tartozó pincerésszel eladó.
kezik, a hozzá tartozó előtérrel, Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-7266.
tároló helyiséggel és kazánházzal
együtt a lakótértől teljesen elkü- + Szuper árcsökkenés!!! Két gelöníthető, kis ráfordítással külön nerációs családi ház tulajdonostól
család számára is alkalmassá te- áron alul Gödöllő kedvelt kertváhető. I.á.: 38 mFt 20-919-4870
rosi részén eladó. Tehermentes.
+ (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

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.

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

+ 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, 20-420-6243
(egész nap).+ Eladó egy 2 szobás,
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth L. ut- 56 nm-es, erkélyes, gázkonvektocában egy 2. Emeleti 57nm alap- ros, 2.em. lakás saját pincerésszel
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy területű 2szobás öröklakás. I.á.: Gödöllő belvárosában a Szent
+ Sürgősen Eladó lakást keresek
40nm-es nappali+fél szobás föld- 10,9mFt 20-919-4870
János utcában. Iár: 9,9MFt. Tel:
központban (20)804-2102
szinti lakás. I.á.: 9 mFt 20-919-4870
70/291-5134
+ Gödöllőn keresek 1-2 szobás lakást 7, 5 millióig Palotakert, János
u., Szabadság tér, Erzsébet parkig.
Tel: 70/228-4917
+ Szadán az Aranyhegy utcában,
szép kilátással eladó egy 900
nm-es TELEK. Vezetékes víz, fúrt
kút, villany, csatorna. 5x6m faház,
5x5m szerszámos. Ára: 4,3MFt.
30/982-3659
+ Gödöllőn, a Repülőtéri úton sorházban eladó 1 szoba-konyhás,
fürdőszobás, kamrás 48 nm-es lakás kerttel. 6,8 MFt. Csere is érdekel. 30/982-3659
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+ TELEK eladó Gödöllőn a Kökény + Domonyvölgyben hosszútávra kiKIADÓ Gödöllő központutcában. 900 nm-es. Érd: 20/923- adó egy szoba-konyhás, fürdőszobás kertes ház. Buszmegálló 5 perc8994
jában (Átrium Üzletház)
re. Érd: 70/3435-231 (12 óra után).
-hosszú idő óta kozmetikaként
+ Gödöllőn, Palotakerten másfélbevezetett-, 36m2 helyiség.
szobás (44nm-es), 7.em. felújított + Gödöllőn családi háznál külön
Tel: 06/20/9422855
lakás eladó: 8 millió. Nagyobb (60 bejárattal lakás hosszútávra kiadó
nm feletti) lakáscsere gödöllői la- Központtól (HÉV, busz) 5 perc- + ÜZLETHELYISÉG kiadó – 30 nm
kótelepen érdekel. Tel: 20/968- re, nyugodt, csendes helyen. Érd: – Gödöllő, Petőfi tér 9. (ZOKNI).
30/243-9403, 30/279-4168
0336
Érd: 20/4807-698
+ Gödöllő belvárosában felújított,
1.em. kitűnő állapotú téglalakás
eladó: 64nm-es, 2 szobás, erkélyes, konvektoros, saját tárolóval.
Csendes lakóközösség, alacsony
közös ktg. Iár: 12,7MFt. 30/8543351

+ Kiadó Gödöllőn, Blahán nagy
kertes házban 2 lakrész külön
bejárattal. Kedvenc állatait, növényeit is elhozhatja. Saját célú kertészkedésre is van lehetőség. Tel:
30/664-3092

+ AZONNALI készpénzes fizetéssel
2 szobás lakást keresek saját rész- ÜZLET, IRODA, GARÁZS
re (nem cég) a Kossuth L.utcában
vagy az Erzsébet királyné körúton. + Gödöllő városközpontjában, az
Átrium
üzletházban,utcafronton
70/5828-375
lévő 27 m2-es üzlethelyiség, mely
+ Gödöllőn Szabó P utcában eladó akár irodának is alkalmas, hosszú
80 m2-es tégla családi ház 951 távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356
m2 telekkel, irányár: 24,3 M Ft.
+ Gödöllő kertvárosában 20 éve
www.lipcsey.com 30-6336-110.
működő élelmiszerbolt mellett,
+ Gödöllőn az Isaszegi úton (a vá- trafik tevékenység részére kedverosközponthoz közel) 2685 nm-es ző feltétellel helyiség kiadó. Tel.:
összközműves telek eladó. Érd: 20-3464-718.
20/9511-138
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség,
+ Gödöllőn, az egyetemi garázsso- garázs kiadó, más tevékenység
ron 15 nm-es betongarázs eladó. céljára is. Tel.: 20/9455-583.
Érd: 20/9571-698.
+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség
+ Hévíz mellett (Dobogómajorban) konvektorral, légkondival, riasztó6 személyes apartman 99 évre val üzlet vagy iroda céljára kiadó.
szóló ÜDÜLŐHASZNÁLATI JOGA el- Tel.: 30/2242-653.
adó. Érd: 20/9511-138
+ Gödöllő városközpontban 52
+ GÖDÖLLŐN, FÁCÁNSORON el- nm-es, 2 helyiségből álló (+konyadó 35 nm-es, 1 szobás, erkélyes, ha+raktár+mosdó) irodának, renjó állapotú lakás. Iár: 9,3MFt. Érd: delőnek alkalmas üzlethelyiség,
ingyenes zárt parkolóval, kedvező
30/509-9179
feltételekkel, hosszú távra kiadó.
+ Gödöllőn eladó 1081 nm-es ÉPÍ- Tel: 06-20-346-4718.
TÉSI TELEK központhoz, boltokhoz, buszmegállóhoz közel. Tel: + A Dózsa György úton a Shell
Benzinkút mellett VÁLLALKOZÁSI
20/351-6904
TERÜLET kiadó, eladó. Bontott kisméretű tégla eladó. Érd: 30/9467702
ALBÉRLET KIADÓ
+ Eladó Gödöllőn a Szent János u.
+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 1/b alatt egy 18 nm-es ÜZLETHE20/9455-583.
LYISÉG. Iár: 4,5MFt. Tel: 30/8306109
+ Gödöllőn, Palotakerten egyszobás, földszinti, távfűtéses lakás kiadó. Érd: 30/2728-158
+ Bérelhető lakás Gödöllőn, az
Autópálya Mérnökség szomszédságában. Cím: Gödöllő, Haraszti
út 2. Paraméterek: 66 m2 alapterület, 2szoba összkomfort. A lakáshoz tartozik egy 17 m2-es zárt
garázs, előtte fedett beállóval. A
lakás előtt és mögött a lakással
megegyező szélességű kertrész
van. Irányár 50 EFt+ rezsi Érd:
Ivanovics Károlyné 70/376-9003
ivanovics.karolyne@kozut.hu

+ Gödöllőn, az egyetemi garázssoron 15 nm-es betongarázs eladó.
Érd: 20/9571-698.
+ ELADÓ Gödöllőn a Szőlő u. 14.
alatt egy felújított, egyedi fűtésű,
utcafronton lévő 50 nm-es ÜZLETHELYISÉG. Iár: 5,9 MFt. Tel:
30/9967-546

ÁLLÁS
+ Skoda márkakereskedés felvételre
keres autófényezőt,
gépjármű
technikust, és önálló munkavégzésre
képes
autószerelőt. Jelentkezni személyesen
szakmai önéletrajzzal Gödöllő, Rigó u.
10., vagy a 06 20
957 3367 telefonszámon lehet.
+ ELADÓT keresünk,
Árkus 2000 Kft. Gödöllő, Átrium üzletház, irodaszer kereskedés felvételre
keres: szakképzett,
számítógépes ismeretekkel és gyakorlattal
rendelkező
bolti eladót. Teljes
munkaidőben.
Jelentkezni: fényképes
önéletrajzzal: arkus
@arkus2000.hu
+ Gödöllői cég Cukrász vagy Cukrász
segéd jelentkezését
várja. Tel.: +36 30
588 5889, e-mail:
tergu74@gmail.com

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Királytelepen, háromszintes,
8 szobás családi ház bérbeadó: 200Ft/ hó+ rezsi
• Belvárosi, közművesített, 2476 nm-es telek, két felújítandó házzal eladó. Iá:35 mFt.
• Elegáns 450 nm-es családi ház 1850 nm-es telken az
Antal-hegyen eladó. Iá:60 mFt.
• 2112 nm-es, ipari terület (50 %-a beépíthető) eladó
Gödöllőn. Iá:16,5 mFt+ÁFA.
Bővebb információért keresse irodánkat!

+ Keresek hétköznap délután
14:30-18:30-ig, szombaton 9-13ig gödöllői, talpraesett, fiatal lányt
eladói munkakörbe február végétől. Tel: 0670/333-4724
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+ Fiatal, érettségizett, jó számítógép ismerettel 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.

+ Gyakorlott, önállóan dolgozni
tudó HŰTŐGÉPSZERELŐT felveszünk. Munkavégzés: Gödöllő és
környéke. Jogosítvány szükséges.
Tel: 28/513-736
+ Gödöllői telephelyre keresünk
ÁRUBESZERZŐ-ÉRTÉKESÍTŐ kollégát (közepesen nehéz fizikai
munka). B kategóriás jogosítvány
feltétel. Előny: kereskedelemben
szerzett gyakorlat, ker tészeti ismeretek, gödöllői vagy Gödöllő
környéki lakhely. 70/670-8876.
Fényképes önéletrajz küldhető:
janoskoszo@invitel.hu

+ Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS,
LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS!
Tel: 30/642-1221
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+ Pénzügyi és személyügyi ismeretekkel és több év szakmai tapasztalattal rendelkező személyügyi
és pénzügyi ügyintézőt keresünk
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
gödöllői irodánkba. Munkaidő:
RAKTÁROZ ÁS. Csomagoló anya06:30-15:00
órágok árusítása. Minden, ami a kölig. Jelentkezni lehet
töztetéshez kell. Hadnagy Árpád
fényképes, szakmai
20/423-4828
önéletrajz elküldésével és bérigény meg+ FESTÉS, BURKOLÁS, GIPSZKARjelöléssel a hem@ SZOLGÁLTATÁS
TON szerelés; ház, lakás felújítás,
elmuszolg.hu email
+
FORDÍTÁS,
TOLMÁCSOLÁS
30
komplett kivitelezések. Normál és
címre.
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gya- passzív rendszerek. Új ház építékorlott
szakfordítókkal! Kedvezmé- sénél 150nm felett ajándék szau+ PULTOS/ FELSZOLGÁLÓ munkakörbe, nyes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöl- na, 200 nm felett ajándék Jakuzzi.
teljes
munkaidőbe lő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, Tel: 30/584-8588
munkatársat
kere- 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu,
+ „Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLsünk.
Jelentkezni: ili.godollo@gmail.com
LAL! Minden, ami elromlott, hippn ov o c a fe @ m a i l b ox .
+ Utak, járdák téli akadálymente- hopp majd én megoldom. Elvehu, 30/400-4762
sítése (hó eltakarítás, sózás), mű- temedett ajtók, ablakok javítása,
+ Gödöllői munka- szaki mentés (elakadt gépjármű szigetelése, zsanérok, zárak csevégzéssel keresünk mentése, műszaki mentés csörlő- réje, mázolás előtti munkák. KIKA,
könnyű betanított fi- vel, starter hidegindítóval). Tel.: IKEA, JYSK bútorok összeszerelése. dr.asztalos.javitas@gmail.com,
zikai munkára 1 fő 30/622-7421.
20/20-38-718
női és 1 fő férfi munkaerőt. A fényképes + TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS
önéletrajzokat
az rövid határidővel, kedvező áron, + Vállaljuk KLÍMAKÉSZÜLÉKEK
alábbi e-mail címre bútormozgatással, akár azonnali (új-használt) telepítését, javítását,
várjuk: allasgodollo@ kezdéssel is, ingyenes felmérés- karbantartását –megegyezés szesel, Sok éves szakmai tapasztalat- rint-, előzetes felméréssel, –szükgmail.com
tal. 20/325-4944
ség szerint- új készülék ajánlásával. hajduvince@gmail.com, Tel:
+ ANGOL nyelvtanárokat
keresünk + KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun- 20/268-9955
nyelvvizsga-felkészí- kabérszámfejtés, tanácsadás. Götő, általános, üzleti döllő, Tűztoronyház, Kossuth utca
és gyerek angol ok- 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
tatásra, City&Guilds 508-1380, 06-28-784-752
vizsgahelyünkön történő szakmai mun- + VÍZ-, GÁZ-, KÖZ PONTIFŰTÉS-SZE- + Fáj a lába a bőrkeményedéstől?
kára.
Jelentkezés: RELÉS, új csatorna bekötés, fürdő- Ápolásra szorul a körme? Vagy a
info@ili.hu, ili.godol- szobák, régi fűtési rendszerek, víz- kezét szeretné rendbe tetetni, és
lo@gmail.com, I.L.I. vezetékek felújítása, új szerelése, szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
kialakítása, locsoló, mérő terve- ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen!
Nyelviskola.
zése, beépítése, átadása. Cirkók, Érd.: +36-30-851-8763
gázkészülékek,
konvektorok kar+
Részmunkaidős
irodai munkára kol- bantartása felújítása, javítása. Tel: + Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag beléganőt
keresünk. 20/9527-289, 28/476-229
nőtt gombás köröm kezelése, ápoBővebb információ:
lása. Talpmasszázs. Óvakodjon a
+
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉwww.facebook.com/
TÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, feketén dolgozó házaló kontárokMineralCenterKft
rendes munka! Tel: 20/4-359-650 tól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275
+ FODRÁSZ munkatársat keresünk Gö- + Építőipari vállalkozás külső, és
döllő központjában beltéri felújítási munkát (festés,
lévő
szalonunkba. tapétázást, gipszkartonozást, hideg-meleg burkolást, homlokzati OKTATÁS
Tel: 20/3155-158
dryvitozást, térburkolást) vállal.
+ 50 éves nyugdíjas Anyagbeszerzést a legjobb áron + ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ, MAGYAR
f e l h a s z n á l ó s z i n t ű biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
intenzív/
félintenzív
nyelvvizsszámítógépes ismerettel adminisztratív + SZÁMÍTÓGÉPES problémája ga-felkészítő, általános nyelvtanmunkát keres. Precíz van? Hívjon bizalommal, házhoz folyamok MINDEN SZINTEN, dipmunkavégzés.
Tel: megyek. Számítógép szerelés, lomás és anyanyelvi tanárokkal,
rendszer és programtelepítés, ví- kedvezményes óradíjakkal. Ked70/381-0055
rusirtás garanciával. Hétvégén is! vezményes felkészítés City&Guilds
akkreditált angol nyelvvizsgára
+ Téli-nyári állandó Tel: 30/333-9201
az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelházi munkára keresek
nyugdíjas vagy nyugdí- + DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS viskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
jas korhoz közeli egye- NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502- 28/511-366, 20/556-2653
dül élő férfiembert. 5620
Ittlakás, koszt megoldható. Gödöllőn. (MegAjándék hirdetés a Szolgálatban!
bízható legyen.) Tel:
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
20/9536-290
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+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét
Újévi fogadalom:
várjuk régi és új vásárlóinkat CSÁNYI
A hallás nem játék
télálló almával. (Idared, Zöld és KR11 (Jonatán-Starking)). Ár: 60-120 Ft- Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészségesebb, teljesebb életet fognak élni. Talán nem
ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650
is gondolnánk, hogy hallásunk egészsége milyen

+ 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:
+ GYES-en lévő MAGYARTANÁR
4.000.-Ft/db. Cím: Gödöllő, Blahákorrepetálást és felvételire felné út 27. Ny:H-P-ig 8-17-ig, szo:8készítést vállal kisiskolás kortól
12-ig. 30/7765-212
érettségiig. 06/70-609-7748
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70559-3918

TÁRSKERESŐ

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron
vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759,
70/942-0806, 20/465-1961

+ 152/60 68 éves egyedül élő
középvégzettségű nő élettársat + Megkímélt szekrénysor, rekamié,
keres, korban hozzáillő, minden fotelok, 60 literes hűtőszekrény elkáros szenvedélytől mentes, füg- adó. 70/610-8478
getlen, korrekt férfi személyében.
Tel: 20/251-8047
+ 57 éves özvegy emberként hoz- JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
zám illő hölgyet keresek komoly
+ AKKUMULÁTOR minden típusú
kapcsolatra. Érd: 20/9912-406
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
(17 óra után).
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
20/9455-583.
új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy.
út 50. (Temetővel szemben) 0630/536-4300, 28/611-728
ADÁS~VÉTEL
+ Kíváló extraszűz olívaolaj,
100% olasz minőség eladó. 1liter EGYÉB
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+ MÉZET közvetlenül a termelő+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, től, a Ludányi Méhészetből! AkácEXLIBRISEKET,
papírrégisége- , Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
ket, magyar és külföldi bélyegy- krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Progyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: polisz kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
28/412-230
+ HASZNÁLT BARKÁCSGÉPEK + Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
azonnali készpénzes felvásárlása. zárszalagos mézet közvetlenül a terHívjon bizalommal! 20/9463-409 melőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz,
Méz-2014. 720ml-es csavaros tetejű
+ Almásy Katalin vásárol legma- befőttes üveget cserébe elfogadok.
gasabb áron bútorokat (romosat Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
is), festményeket, órákat, dísztár- 28/417-913
gyakat, porcelánokat, szobrokat,
könyveket, csillárt, szőrmebundát,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt,
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat
díjtalan kiszállással, hétvégén is.
30/308-9148

+ Hévíz mellett (Dobogómajorban)
6 személyes apartman 99 évre
szóló üdülőhasználati joga eladó.
Érd: 20/9511-138
+ Hastáncosnő fellépést vállal.
Tel.: 20/9455-583.

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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Beküldési határidő:
2015. február 24.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Ternyik Lászlóné, Erzsébet királyné krt. 15., Jenei Istvánné,
Kandó K. u. 42.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Decsov Dávid, Remsey I. krt.
1.,Tóth József, Rigó u. 39.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sápi Erzsébet, Tátra u. 5.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: dr. Villányi Lászlóné, Csanak
u. 18., Bagyinka Pálné, Jókai M.
u. 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tóth Sándorné, Asbóth u. 1., Lehoczki
Károlyné Turul u. 15.

