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Popova Aleszja Kossuth-díjas balett-táncos volt
az Őszikék Nyugdíjas Klub vendége a városi
könyvtárban.
(4. oldal)
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Két új, elsősorban gyerekeknek szóló bemutatót tartott a napokban a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar.
(6. oldal)

Női röplabda ob I. alapszakasz: Kaposvár–
Gödöllő 2:3, Gödöllő–Miskolc 3:1. Rájátszás 1. forduló: Gödöllő–Jászberény. (8. oldal)

2014 LEGJOBBJAI: GÉMESI CSANÁD ÉS KAPTUR ÉVA

Gödöllőiek Miskolcon

Ruhakiállítás

Sportdíj-átadó ünnepség
Február 19-én, csütörtökön a Művészetek Házában átadták a 2014.
év városi sportdíjait a
gödöllői sportolóknak,
edzőknek, valamint a
város sportjáért kiemelkedően dolgozó vezetőknek.
Dr. Gémesi György polgármester, valamint dr. Tőzsér
János, a Szent István Egyetem rektorának köszöntőjét követően a szokásoknak
megfelelően előbb a GEAC
aranykoszorús
jelvényeit
vehették át a rektortól az egyetemen
tanuló és ott kiemelkedően sportoló
növendékek. Gémesi György megnyitó beszédében elmondta, hogy
a város kiemelten kezeli a sportot,
legyen az versenysport vagy akár

szabadidős tevékenység és természetesen gratulált az összes sportolónak,
edzőnek és klubvezetőnek az eredményes munkájukhoz. Megemlítette,
hogy az elmúlt időszak létesítmény
fejlesztése, illetve beruházások nem

értek véget és több nagy projektje is
lesz a városnak a következő két-három évben.
A 2014. évi eredmények alapján
a Gödöllői Szövetség a Sportért és
a Városi Sportkuratórium döntései

alapján a beérkezett
szavazatok elbírálását követően ítélték
oda a legjobbaknak a
díjakat a kuratórium
tagjai. A díjátadó ünnepségen először az
Év Sportolója egyéni
felnőtt kategóriában
adták át a díjakat. Ebben a kategóriában az
előző évi eredményei
alapján az első helyen
ismét Gémesi Csanád, a GEAC kardvívója végzett. Edzője
Fotó: Tóth László
Navarrete
József.
Ebben a kategóriában 2. díjat vehetett át Bontovics Babett (Gödöllői
Taekwon-do SE), míg harmadik díjban részesült Demetrovics Ádám
(Gödöllői Muay Thai).
(folytatás a 8. oldalon)

Miskolcon vendégeskednek Erzsébet
királyné ruhái, pontosabban azok,
amiket Czédly Mónika álmodott
újra, s valósított meg hosszas kutatómunka eredményeként. A kiállítás
a Herman Ottó Múzeum Kiállítási
Épületében, a Szemere Szalon rendezvényeinek keretében nyílt meg
február 20-án, pénteken. A miskolci
közönség nyolc ruhát csodálhat meg
a következő egy hónapban.
(folytatás a 6. oldalon)
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„SzociáliS fa” leSz a levágott ágakból

Rongálás az Alsóparkban

Jól halad a fagyöngymentesítés
A téli feladatellátásra nincs
szükség, így a tavaszi munkákra koncentrál a VÜSZI. Takarítják a városi járdákat és utakat,
és folyik a kertészeti munkák
előkészítése.
Az elmúlt hét időjárása csak bennünket tett próbára, a VÜSZI-nek
nem adott feladatot, így a terveknek

megfelelően a fagyöngymentesítésre helyezték a hangsúlyt. Az Alsóparkban már jelentős területen elvégezték el a jelzéssel ellátott fákon a
szükséges beavatkozást. A munkák a
héten folytatódnak. Mint megtudtuk,
az így levágásra került ágak jelentős
részét a szociálisan rászorulók részé-

re tartalékolják, az apróbb
ágakat és a fagyöngyöt pedig felaprítják.
Nem lenne érdemes a
gyógyszergyárakat megkeresni a levágott fagyöngygyel? Ezt a kérdést többen
is feltették lapunknak a
múlt héten, mi pedig tolmácsoltuk Lantai Csabának,

a VÜSZI igazgatójának, aki elmondta, a növény nem értékesíthető, ezért
döntöttek a bedarálás mellett.
A fagyöngymentesítés mellett az
időjárás függvényében más növényápolási munkák is hamarosan
megkezdődnek. A VÜSZI kertészeti
részlegének munkatársai megkez-

az áldozatok NapjáN iS dolgoztak a cSalók

Ismét idősek a sértettek
Városunkban is rendszeresen
felbukkannak azok a trükkös
csalók, akik elsősorban idős
személyektől
igyekeznek
pénzt kicsalni. A hét végén
ismét többen jelezték, ismét
eredményesen tevékenykedtek.
Ez alkalommal gyapjú takarók eladása ürügyén szólították meg az
idős embereket, és sajnos áldozatuk
is akadt.
Bár a rendőrség is sok esetben figyelmeztet, hogy senkit ne engedjenek be lakásukba, mégis szinte
minden esetben akad, akit sikerül

rászedniük, és sokszor jelentős öszszegtől megszabadítani.
Pedig ilyen esetben a lakosság öszszefogása, a szomszédok odafigyelése is távol tarthatja a főleg idős
emberekhez becsöngető csalókat,
akik vásárlási ajánlattal, pénzváltási szándékkal szedik rá áldozatukat.
Amennyiben ilyen esetet észlelnek,
érdemes a rendőrséghez fordulni,
hiszen csak így keríthetik kézre az
elkövetőket.
A téma aktualitását adja, hogy a
hét végén tartották az Áldozatok
Napját. Az Európa Tanács 1990.
február 22-én tette közzé a bűncse-

dik a lemosó permetezéseket, és a
metszési munkálatokat a városi fa
és bokor állományon. Mivel a metszéseket rügyfakadásig célszerű elvégezni, igyekezniük kell, hiszen a
tavaszias időjárás miatt a növények
is hamarabb rügyet bontanak.
jk

lekmények áldozatainak chartáját.
Ez a nap azóta az Áldozatok Napja,
melyről 1993 óta Magyarországon
is megemlékeznek.
Áldozatnak tekintenek mindenkit,
aki bűncselekmény vagy tulajdon
elleni szabálysértés sértettje, illetve
azok is, akiket a fenti cselekmények
következtében testi, lelki sérelmet
szenvedtek, ide tartoznak a hozzátartozók, szemtanúk is.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
kiemelt hangsúlyt fektet az áldozattá, sértetté válás megelőzésére, az
áldozatok széles körével való törődésre, a megelőzés leghatékonyabb
módszereire történő figyelemfelhívásra, az áldozati jogok érvényesükj
lésre.

Nem árt megNézNi a tárSaSági SzerződéSt

Fontos határidő jár le március 15-én
Az új Polgári törvénykönyvet
(Ptk.) hatályba léptető törvény
meghatározza azokat a végső határidőket, ameddig a gazdasági társaságok és a szövetkezetek létesítő
okiratait (társasági szerződéseit)
meg kell feleltetni az új Ptk. előírásainak, az első határidő március
15. – tette közzé tájékoztatását az
Országos Bírósági Hivatal (OBH).
Amennyiben egy társaság tagjai változnak, vagy új telephelyre költözik,
fióktelepet létesít a cég, egyúttal a létesítő okiratát is hozzá kell igazítania
az új Ptk. előírásaihoz. Amennyiben
semmi nem változik egy cégnél, akkor a törvényben meghatározott végső határidőig kell eleget tenni a Ptknak való megfelelésnek.

Idén a betéti- valamint a közkereseti
társaságoknál és a szövetkezeteknél
jár le a módosítás végső határideje.
A közkereseti-, valamint a betéti társaság létesítő okiratának kötelező
módosítási határideje március 15.
Nincs szükség azonban az alapító
szerződés módosítására – ha más
változások miatt nem lenne szükséges – csak azért, mert az utalást tartalmaz a korábbi gazdasági társasági
törvényre, illetve a vezető tisztségviselőt nem ügyvezetőnek, hanem
üzletvezetőnek, vagy képviselőnek
nevezi.
A szövetkezeteknek az alapszabályaikat egyrészt az új Ptk-nak, másrészt
a szövetkezeti törvénynek is meg
kell feleltetniük. A módosítást június
15-ig el kell fogadni, majd július 15-

ig be kell adni a cégbírósághoz.
Nincs szükség az alapszabály módosítására – ha más változások nem indokolják – akkor, ha általános utalást
tartalmaz a szövetkezeti törvényre,
illetve a vezető tisztségviselőt nem
ügyvezető elnöknek, hanem üzletvezetőnek, a vagyoni hozzájárulást
pedig részjegynek nevezi.
Az OBH azt javasolja a szövetkezeteknek, hogy a mérleg elfogadásakor
módosítsák az alapszabályt.
A korlátolt felelősségű- és a részvénytársaság valamint egyesülés
esetén a módosítás végső határideje
2016. március 15.
A kizárólag az új Ptk-nak való megfelelés miatti módosítás ingyenes,
illetéket és közzétételi díjat nem kell
fizetni utána. Forrás: Tőzsdefórum

Szinte nincs olyan hétvége, hogy ne történne rongálás a városi parkokban. A padok, szemetesek rendre céltáblájává válnak az erejüket
máshol levezetni nem tudó egyéneknek.
A mostani hét végén a kutyasétáltatók számára kihelyezett kutyapiszok gyűjtőedény szúrta a szemét valakinek vagy valakiknek, akik
betonostul döntötték ki a tárolót.

Sok volt a tűzoltók feladata

Tűzveszélyes tavasz
Az elmúlt napokban országszerte megnövekedett a szabadtéri tüzesetek száma,
ezek többsége összefüggésbe hozható a szokásosnál
korábban megkezdett tavaszi
kerti munkákkal.
Az év eleje óta már majdnem
kétszáz erdő- és vegetációtűz
keletkezett az országban. Pest
megyében is többször kellett a
tűzoltóegységeknek az ilyen jellegű tűzeseteknél beavatkozni,
tájékoztatta lapunkat Csámpai
Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A Gödöllő Katasztrófavédelmi
Kirendeltség illetékességi területén is számos esetben avatkoztak
be szabadtéri tüzeknél a tűzoltóegységek, tudta meg lapunk.
Legtöbb esetben száraz gaz, avar,
nádas kapott lángra és égett több
hektárnyi területeken. Csak a
múlt héten hat esetben kellett a
gödöllői hivatásos tűzoltóknak
szabadtéri tüzeket oltani. Gödöllőn a Kerengő utca végén 200

négyzetméternyi területen csaptak fel a lángok, de a Harmat utcánál is be kellett avatkozniuk a
tűzoltóknak. Dányban 2-3 hektár
száraz fű égett, de Valkón, Kistarcsán, Bagon is felcsapott a tűz,
ami több esetben veszélyeztette
a közelben lévő házakat, ingatlanokat. A tűzesetek során személyi
sérülés nem történt.
Az erdő- és szabadtéri tüzek
szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor
Magyarországon évente több ezer
tűz keletkezik. A statisztikai adatokból látszik, hogy az idén eddig már több mint kétszer annyi
erdő- és vegetációtűz lobbant fel,
mint tavaly ilyenkor. Ennek érdekében nagyon fontos az égetéssel
kapcsolatos szabályok fokozott
betartása, figyelembe vétele. A
tűzvédelmi hatóságok továbbra
is ellenőrzik az égetési szabályok
betartását, azokat, akik a szabályokat megsértik, szankcióval
sújtják, ami akár helyszíni bírság
kiszabását is jelentheti.
jb

Csökkent a természetes fogyás, nőtt a házasságkötések száma
Tavaly több gyermek született, a halálozások száma pedig csökkent az előző
évhez képest, így összességében mérséklődött a népességfogyás - közölte a
Központi Statisztikai Hivatal az előzetes adatokat. Tavaly 38 700 házasságot
anyakönyveztek, 1714-gyel, 4,6 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.
A tavaly január és december között született gyermekek száma 2811-gyel,
3,2 százalékkal haladta meg a 2013-asat, az elhunytak száma pedig 678-cal,
0,5 százalékkal volt alacsonyabb az előző évinél.
A természetes fogyás üteme 3,9 ezrelékről (38.089 ember) 2014-ben 3,5 ezrelékre (34.600 ember) mérséklődött. Ezer lakosra 9,3 élveszületés és 12,8
halálozás jutott – emelte ki tájékoztatójában a KSH.
Nőtt a házasságkötések száma. 2014-ben 38.700 házasságot anyakönyveztek, 1714-gyel, 4,6 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A 2011. évi
népszámlálás alapján továbbvezetett népesség becsült lélekszáma a nemzetközi vándorlás figyelembevételével 9 millió 849 ezer volt 2014 végén.
kj
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Márciustól változik a segélyezés
Jelentős mértékben átalakul
a szociális ellátások rendszere márciustól. A korábbi jogcímek egy része megszűnik,
a támogatások közül többet
a járási hivatalokban kell igényelniük a rászorulóknak, az
önkormányzatoknál csak egy
kisebb részük marad.
A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt
biztosító
támogatások a járásokhoz, míg a
kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek. Az önkormányzatok saját költségvetésük
terhére, maguk dönthetnek, milyen
települési támogatási formákat biztosítanak és milyen összegben. A
jövedelemkompenzáló
támogatás
célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot „a
túléléshez”, ha nincs más jövedelme.
Kiadáskompenzáló támogatást pedig
azok kérhetnek, akiknek nehézséget
jelent a rezsi vagy más családi kiadás
kifizetése.
A járásoktól kérhető jövedelemkompenzáló támogatások közé tartozik továbbra is a
• közgyógyellátás,
• az ápolási díj (ha alanyi jogon jár)
• az időskorúak járadéka, de a járás-

hoz kell fordulni
• a munkaképeseknek nyújtandó
foglalkozást helyettesítő támogatásért (fht), és
• a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosoodási és gyermekfelügyeleti
támogatásért (korábbi nevén rendszeres szociális segély) is.
A jövedelemkom-openzáló támogatáso
kat márciustól teljees
nti
egészében a közpon
költségvetésből finaanszírozzák, az önkkorben
mányzatoknak ebb
már nem lesz szereppük.
A jogosultságot ezekkhez
járáa támogatásokhoz a járá
si hatóságok állapítják meg, országosan egységes elvek alapján.
Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások
elnevezése márciustól egységesen
„települési támogatás” lesz, ebbe
tartoznak bele a korábbi átmeneti,
családi krízis-, lakásfenntartási vagy
más címen kifizetett segélyek.
A kötelező támogatások közül
megszüntetésre kerül a lakásfenntar-

tási támogatás és az adósságkezelési
szolgáltatás, a kötelező óvodáztatás
bevezetésével, 2015. szeptember
1-jétől pedig megszűnik az óvodáztatási támogatás is.

A települési támogatás keretében a szoszo
ciális törvény rendelkezése alapján
• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
• a 18. életévét betöltött tartósan
beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére,
• a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
• valamint a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére nyújtható támogatás.
Megváltozik a méltányossági ala-

Megújult elnökséggel folytatja a MösZ

Tisztújító közgyűlést tartott a szövetség
Ismét Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét választotta elnökének az önkormányzati választások utáni
első tisztújító küldöttgyűlésén
a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége (MÖSZ). A Gödöllőn megrendezett küldöttgyűlésen Gémesi György elnök
beszámolt a szövetség elmúlt
négy év során végzett munkájáról, majd a megyei küldöttek
megválasztották a következő
ötéves ciklusra a
MÖSZ elnökségét
és felügyelő bizottságának tagjait.
„A Magyar Önkormányzatok Szövetsége
az elmúlt négy év során
is igyekezett mindent
megtenni az önkormányzatok érdekeinek
érvényesítéséért, autonómiájuk és működőképességük megőrzéséért” – kezdte elnöki
beszámolóját Gémesi György, majd
az önkormányzati szektor, illetve az
érdekegyeztetés általános helyzetéről, problémáiról, illetve a szövetség
hazai és nemzetközi tevékenységéről
számolt be az egybegyűlteknek.
Az önkormányzati szektor jelenlegi problémái közül Gémesi György
a még nem kellően finomra hangolt
feladatfinanszírozásból, illetve az
oktatási intézmények fenntartásának
és üzemeltetésének különválasztásából fakadó, településekre nehezedő terheket emelte ki. A fenntartha-
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tóságot veszélyeztető folyamatnak
nevezte az adóbevételek felélését,
szociális célokra történő felhasználását, és így sem a fejlesztésekre, sem
a fenntartási, pótlási folyamatra nem
jut forrás, aminek következtében a
már elért eredmények is veszélybe
kerülnek.
Sajnálatos az is – mondta az elnök –, hogy az elmúlt években
meggyengült az önkormányzati érdekérvényesítő képesség, mivel a
polgármesterek már nem vehetnek

részt az Országgyűlés munkájában,
a kormányzat és az önkormányzati
szövetségek közötti egyeztetés céljára létrehozott Önkormányzatok
Nemzeti Egyeztető Tanácsa (ÖNET)
ülésein pedig érdemi egyeztetés helyett csupán tájékoztatást kapnak az
önkormányzati oldal képviselői.
Gémesi György elmondta, a
MÖSZ az elmúlt négy év során is
alapfeladatának tekintette az önkormányzati szakpolitikai konferenciák,
szemináriumok rendezését, lehetőséget adva az aktuális kérdéskörök szé-

lesebb körben történő megvitatására.
Aktív volt a MÖSZ nemzetközi
tevékenysége is – ismertette az elnök
–, hiszen a szövetség partnerségben
működik együtt az Európa Tanács
(ET) Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusával (CLRAE), az Európai Önkormányzatok
és Régiók Tanácsával (CEMR) és
tagja az Európai Unió Régiók Bizottságának (CoR) is.
Az elnöki beszámolót követően
a küldöttek elfogadták a szövetség
alapszabályának módosítását, a pénzügyi
beszámolót,
majd megválasztották
a
szövetség elnökségének
és felügyelő
bizottságának tagjait. A
megjelentek
egyhangú szavazással ismét
Gémesi Györgyöt választották a szövetség elnökének, a két társelnök Ribányi József,
a Tolna megyei közgyűlés alelnöke
és Eszes Béla, Jánoshida polgármestere lett. A megújított elnökség tagjai:
Ambrus Gyöngyi, Kistokaj, Babák
Mihály, Szarvas, Hatvani Miklós,
Isaszeg és Olajos Mihály, Szentpéterszeg polgármestere. A felügyelő
bizottság elnöke Boldog István, a
Fidesz országgyűlési képviselője,
tagjai Tilhof István, Mátyásdomb és
Halász Gábor, Kiskutas polgármes(MP)
tere lettek.

pon ápolási díjként megállapítható
települési támogatás. Ez az ellátás
márciustól segélynek számít, ami
azért fontos, mert megszűnik az ellátás alatti szolgálati időre vonatkozó
jogosultság. Ez azt jelenti, hogy az
ellátásban részesülő személy egészségügyi ellátás
szempontjából
kizáróólag akkor lesz
biztossított, amennyiben maga után fizeti
az eegészségügyi járuléko
ot, vagy szociális
rászzorultság alapján
a Járási Hivatalnál
meegigényli az egészséggügyi szolgáltatásra való jogosultsáág megállapítását!
2015. március
hhótól
települési
ttámogatásra
az
jogosult, akinek jövedelme nem haladdja meg családban
élők esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
150 százalékát (jelenleg 42.750 Ft),
egyedülálló esetén a 200 százalékát,
(jelenleg 57.000 Ft).
Gödöllő önkormányzata az elmúlt
években erős szociális védőhálót
alakított ki, így a rászorulók a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálathoz, az Egyesített Szociális
Intézményhez, és a Máltai Szeretetszolgálat gödöllői csoportjához is

fordulhatnak, akik családgondozói
tanácsadással, hivatalos ügyekben
nyújtott közreműködéssel segítik az
arra rászoruló személyeket, családokat.
Segítségükre szükség is van, mivel annak ellenére, hogy a gazdasági
helyzetre és a foglalkoztatása vonatkozó hivatalos statisztikai adatok pozitív eredményeket jeleznek, sem az
önkormányzati ügyfélfogadás során
megjelenők, sem a támogatási kérelmek száma nem csökkent.
Jelentős számú a mentálisan és
egészségi problémákkal küzdő személyek száma, akiknek – mivel sok
esetben nem rendelkeznek közgyógyellátási igazolvánnyal – a gyógyszerek kiváltása is problémát okoz.
A szakképzettség hiánya változatlanul akadályozza az aktív korú
személyek munkaerőpiacra történő
bejutását, a közfoglalkoztatásban részesülő személyek száma elenyésző
az aktív munkanélküli személyek
számához képest. A múlt évben a
szociálisan rászoruló aktív munkanélküliek alig a fele részesülhetett
közfoglalkoztatásban. Az aktív korú
munkanélküli személyekre vonatkozó képzési programok munkavállalói jogviszony keretében valósulnak
meg, ezekben az esetekben azonban
valós munkavégzés nem történik,
bár a résztvevők statisztikailag foglalkoztatottnak minősülnek.
(k.j.)

Irány az Utazás Kiállítás!

Idén február 26. és március 1. között rendezik meg Magyarország
legnagyobb turisztikai seregszemléjét, az Utazás 2015 kiállítást, ahol a
látogatók 20 ezer négyzetméteren,
több mint 250 kiállító ajánlataiból
válogathatnak. A rendezvényen idén
is képviselteti magát Gödöllő. Városunk az elmúlt években nagy sikerrel
vett részt az utazási seregszemlén.
Az idén is önálló standdal képviselteti magát a Turisztikai Egyesület
Gödöllő, ahol városunk nevezetességeiről, a városi programokról találnak majd információt az érdeklődők,

és megismerkedhetnek az egyesület
tagjainak kínálatával.
Mint megtudtuk, a stand arculatát ez alkalommal Gödöllő térképe
határozza meg, amelyről az itt lévő
nevezetességek köszöntik majd a
látogatókat, akik a tervek szerint Erzsébet királynéval is találkozhatnak
majd. Gödöllőt a HUNGEXPO A
pavilonjának 210/B1-es standján találják majd meg az érdeklődők, akik
ez alkalommal is kitölthetik a Gödöllő-Totót, amivel értékes nyereményekhez juthatnak.
(bd)

TEVA: 6 milliárdos fejlesztés
Kritikus betegségek elleni innovatív és generikus gyógyszerkészítményeket fejleszt a TEVA Gyógyszergyár Zrt. debreceni és gödöllői
gyártóhelyein.
Mintegy 6.2 milliárd forint értékben valósul meg generikus és
innovatív fejlesztés a TEVA-nál.
A projekt eredményeként a debreceni Generikus Kutatás-Fejlesztési
Igazgatóság originális termékekkel
bioekvivalens generikus termékek
kiemelkedően magas színvonalú fejlesztését valósítja meg, többek között az onkológiai, a szív és
érrendszeri, valamint a központi
idegrendszeri megbetegedések területén. A TEVA gödöllői Generikus

Kutatás-Fejlesztési
Igazgatósága
steril gyógyszerkészítményeket fejleszt, többek között anyagcsere és
emésztőrendszeri megbetegedések,
szisztémás fertőzések és légzőszervi megbetegedések kezelésére.
Az innovatív Kutatási Igazgatóság
központi idegrendszeri, onkológiai, autoimmun, gyomor-bélrendszeri, légzőszervi és nőgyógyászati
betegségek kezelésére irányuló új
gyógyszerek fejlesztésében vesz
részt, együttműködve a TEVA más
kutatóközpontjaival. A projekt megvalósításához 1.731.892.031 forint
támogatásban részesül a vállalat az
Új Széchenyi terv ERNYŐ_13 pro(ny.f.)
jekt keretében.
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Popova Aleszja – Nem orvos, nem űrhajós,
hanem táncművész lett...
Popova Aleszja Kossuth-díjas
balettművész volt az Őszikék
Nyugdíjas Klub vendége február
17-én. A Gödöllői Városi Könyvtárban megtartott találkozón a
Magyar Állami Operaház príma
balerinája gyermekkoráról, családjáról, a művészpálya szépségeiről és nehézségeiről egyaránt beszélt.
Mindig szívesen jön ide, mondta Popova Aleszja, akit az éveken át városunkban működő Magyar Balettszínház tagjaként is láthatott a gödöllői
közönség, s akinek történeteit nagy
örömmel hallgatták a nyugdíjas klub
tagjai.
Az érdeklődők egyaránt kíváncsiak
voltak a már gyermekként nevet szerzett művész szárnypróbálgatásaira, az
első sikerekre, amiket Markó Iván
mellett ért el a Győri Balettben, a balettintézetben eltöltött évekre és a kulisszatitkokra.
A jó hangulatú beszélgetés során bepillanthattak a táncosok kemény, fegyelmezett életébe, megtudhatták, hogyan
öltöztetik át és újítják meg a fellépők

Szlávik Jánosné és Popova Aleszja
frizuráját pár perc alatt, hogyan lehet
sérült lábbal táncolni, és mi történik
akkor, ha valaki elfelejti a koreográfiát.
Popova Aleszja, akivel Szlávik Jánosné beszélgetett, minden kérdésre
örömmel válaszolt, és szívesen mesélt
magánéletéről is. Szóba került a nagymamája, akinél a balettintézetben töltött évek alatt lakott, amikor keményen
meg kellett dolgoznia azért, hogy a
„vidéki” kislányt befogadják a pestiek.
Beszélt Seregi László koreográfusról,
aki minden növendéknek becenevet
adott, s aki Poprádi Alízként hívta őt.
Megtudhattuk, hogyan kezdett el fotózni (képeiből tárlat is nyílt a Művészetek Házában), s azt is, édesapja azt
szerette volna, ha orvosnak vagy űrha-

Több minT háromszázan ropTák a TáncoT

jósnak tanul. Mint mondta, lehet, hogy
ez utóbbinak köszönhető, hogy – mivel apukája a forgófotel segítségével
tesztelte egyensúlyát – a világon ő volt
az első, aki tíz fordulatra volt képes
egy piruett alatt.
A jelenleg második gyermekével várandós Popova Aleszja beszélt a balett oktatás jelenlegi helyzetéről is, és
arról, milyen tapasztalatokat szerzett
nemrég indított saját stúdiójában.
A jövőbeni terveiről most nem nagyon esett szó, hiszen a Kossuth-díjas
táncművész számára most a legfontosabb feladatot kislánya, Thália, és
hamarosan megszületendő második
gyermeke jelenti.
jk

Óriási sikert aratott február 21-én a
Művészetek Háza és a Gödöllő Táncegyüttes hagyományteremtő szándékkal megtartott táncháza. A hagyományteremtés ezúttal nem a farsanghoz

a felnőttek részéről is. Így nem csoda,
hogy a farsangi táncházban több, mint
háromszázan ropták együtt.
Mint azt Tóth Judit és Moussa
Ahmed, az est házigazdái lapunknak

vának, díváknak, bohócnak vagy vikingnek álcázva űzték el a telet a
résztvevők. A hagyományos farsangi
időszak maskaráit és disznótoros szokásait a Veresegyházi Népi Együttes
hozta el nagy sikerrel. Kicsik és nagyok tátott szájjal figyelték a régi disznótorok játékos táncait elővarázsoló
veresi időseket és fiatalokat, akik a

kötődik, hanem magához a kezdeményezéshez, mivel a jövőben rendszeresen várják majd a táncolni vágyókat.
Hosszú ideje csak a gyerekeknek volt
lehetőségük részt venni ilyen programban, de folyamatos volt az igény

elmondták, az első táncházuk a farsangi időszakhoz kapcsolódóan jelmezes
volt, a „hagyomány és modernitás”
jegyében. Ma már nem drótostótnak
vagy pacurkáknak öltözve, hanem
királylányoknak, pókembernek, pá-

bemutató után szűnni nem akaró közös
csárdásra és frissre invitálták a lesőket
és tanulni vágyókat is. A talpalávalót a
Zagyva Banda húzta. A táncház “következő tavaszi fordulója” április 4-én
várja az érdeklődőket.
bj

Táncház: Nem csak gyerekeknek

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

A Gödöllői Városi Múzeum Gödöllői Művésztelep Alapítványa köszöni mindazoknak, akik
2014-ben az adójuk 1%-át az alapítvány javára ajánlották fel. Örömmel tudatjuk, hogy az
összeg az alapítvány számlájára megérkezett és így támogatni tudjuk a 2014. március 14én a GIM Alkotóházában megnyíló Juhász Árpád (1863-1914) emlékkiállítást.
Távolabbi terveink szerint a 2016-ban megjelenő teljes képekkel illusztrált Körösfői-Kriesch Aladár monográfia kiadásában vállalunk szerepet. Kérjük támogatásukkal segítsék munkánkat!
Bankszámlaszám: 10103836-10709539-00000006
Gaálné dr. Merva Mária, az alapítvány elnöke, Őriné Nagy Cecília, az alapítvány titkára
MEGHÍVÓ ALPHA-KURZUSRA, AVAGY KERESZTÉNYSÉGRŐL KÖTETLENÜL
Az Alpha-kurzus ideális mindazok számára, akik hiteles forrásból akarnak többet tudni a keresztény
hitről.
Mi az ALPHA-kurzus? Laza, elvárásoktól mentes, barátságos és szórakoztató, beszélgetős együttlét
•Minden alkalom közös étkezéssel kezdődik, amely jó lehetőség arra, hogy megismerjük egymást.
•Figyelj, tanulj, beszéld meg, fedezd fel és kérdezz bármit! Az Alpha-kurzuson nincs túl egyszerű
vagy túl ellenséges kérdés! • Az Alpha-kurzus egy lehetőség bárki számára, hogy felfedezze a
keresztény hit alapjait.
IDŐPONT: szerdánként 18:30 – 20:30 • A kurzus első alkalma: március 11. • Időtartama: 12 hét
HELYSZÍN: Gödöllői Református Gyülekezet (Gödöllő, Szabadság tér 9.)
Gyermekfelügyeletről gondoskodunk!
JELENTKEZNI LEHET: alpha.godollo@gmail.com • 06 -28-410-191.
Mit kínálunk és mit nem? A kurzuson nem akarunk megtéríteni, nem beszélünk rá semmire és
nem kérünk pénzt sem tőled! • Mindössze arra kérünk, hogy légy nyitott, érdeklődő és kíváncsi!
A kurzus magában foglal néhány estét, kellemes vacsorákat jó társaságban és egy közösen eltöltött,
jó hangulatú hétvégét.
www.refgodollo.org

2015. február 24.

Kultúra

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Irány a kert!
Akinek van kertje, az pontosan tudja, hogy a tavasz közeledtével egyre jobban vágyunk
arra, hogy kiszabaduljunk a falak fogságából, és eltüntessük
a tél nyomait a virágok és a
vetemények helyéről, rendbe
tegyük a pázsitot, a fákat, beszerezzük a vetni valókat, és…
jól tudjuk, ennek a felsorolásnak soha nincs vége. Átadjuk
magunkat a kertnek, jöhet az
ásó, a kapa, a gereblye meg a
metszőolló, amiknek nyomán
virágok, zöldségek és gyümölcsök kerülnek asztalunkra
meg a kamra polcára.
Számomra mindig is a csodával ért
fel, amikor a földből előbújtak a
növények, szárba szöktek, virágot,
termést hoztak. Az elmúlt években
szomorúan láttam, hogy a kertekből
egyre jobban kiszorultak a haszonnövények, de sok helyen még a virágok is. Az uralmat átvette a gyep és
az örökzöldek, vagy a díszburkolat.
Ha az ember rákérdez, miért, általában azt a választ kapja, nincs idő a
kert művelésére, vagy nem értenek

hozzá a tulajdonosok. Ez utóbbi legtöbbször – sajnos – igaz is. Krumpach Erzsébet könyve azonban előttük is megnyitja azt a kaput, amin a
virágos, terményekkel teli kertbe vezet az út.
Konyhakert ásás és kapálás nélkül?
A könyv a hagyományostól eltérő
módon közelíti meg a kertművelést
és a gazdálkodást, de a kertészeti tapasztalattal bírók számára feltűnik,
több technológia egyáltalán nem újdonság, csak az alkalmazás más!
Mint ahogy a felsorolt fortélyok is,

szimfonikus koncertek Az ifjABB közönségnek

Zenével megszólaltatott mesék
Két új bemutatóval lepte meg
az ifjabb közönséget a Gödöllői Szimfonikus Zenekar az
elmúlt időszakban. Mindössze
néhány nap eltéréssel elevenítették meg zenében Hófehérke és a hét törpe történetét, majd A helység kalapácsa
című elbeszélő költeményt.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar repertoárjában fontos szerepet kapnak
azok a művek, amik a gyerekekkel
igyekeznek megszerettetni a zenét.
Ezek közé tartoznak a Mesélő muzsika előadások, amelyeken nemcsak
meghallgatják a felcsendülő műveket, hanem egyfajta műismertetés
segítségével igyekeznek közelebb
hozni a gyerekekhez a megszólaltatott darabot.
Február 18-án Kocsák Tibor: Hófehérke és a hét törpe című zenemű-

vét mutatták be nagy sikerrel, Deák
András karmester vezényletével. Az
előadást ez alkalommal
nemcsak a karmester
játékos
magyarázatai
színesítették, hanem Benedek Rubinka Róza,
a Magyar Táncművészeti Főiskola tanulójának előadása is, aki
Hófehérkét keltette életre, valamint a Besnyői
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hogy mit, mivel ültessünk egymás
mellé, hogy a társítás védelmet jelentsen e kártevők ellen. A régi bölcsesség itt újra előkerül, és valljuk
meg, mennyivel jobb és egészségesebb megoldás salátát ültetni az eper
közé, büdöskét a paradicsom közé,
mint mérgekkel permetezni növényeinket!
Én eddig nem hallottam, de lehet,
hogy a régi öregek tudták, hogy a
keltetésre szánt magoknak jót tesz,
ha tejbe vagy savóba áztatjuk őket,
mert így elpusztulnak a mikroorganizmusok. Nem utolsó szempont, ez
is vegyszermentes eljárás!
Szóval, a kertészkedéshez is a legfontosabb dolog, hogy ne féljünk belevágni, és ne keseredjünk el ha nem
sikerül. S, hogy kevés az időnk? Nos,
az itt leírt technológiákkal, például a
mulcs, a kaszálék alkalmazásával
rengeteg időt takaríthatunk meg,
s a szerző szerint, még az ásást is
megúszhatjuk. Segítséget kaphatunk
a komposzt összeállításához, megtudhatjuk mikor, melyik munkának
van itt az ideje, s ahhoz is tippeket
kapunk, mikor mit érdemes nemcsak
azonnal az asztalra tenni, hanem tartósítani. Jó munkát!
(Krumpach Erzsébet: A bőség kertje)
														nyf			
Botorkálók, Benedek Krisztina és
a Damjanich János Általános Iskola
tanulói, akik a hét törpe szerepében
léptek színpadra.
Február 23-án szintén
egy különleges bemutató várta a közönséget.
Petőfi Sándor A helység
kalapácsa című elbeszélő költeményéből Tóth
Péter zeneszerző írt kórusoperát, amit az Erkel
Ferenc Vegyeskar és a
Vox Universitatis Szegediensis Énekkar közreműködésével mutatott be a Gödöllői
jb
Szimfonikus Zenekar.

A Bevándorlók sorsát mutAtjA Be A gödöllői Alkotó

Mundruczó Kornél zenedarabot rendez

Új, izgalmas feladatra vállalkozik Mundruczó Kornél.
A kiváló rendező ez alkalommal azonban nem filmet,
hanem az Óbudai Danubia Zenekar egyik bemutatóját
rendezi. A mű a bevándorlás kérdéseivel foglalkozik.
A zenekar számára a félév legizgalmasabb vállalkozásának ígérkezik Schubert Winterreise, azaz Téli utazás
című dalciklusának színrevitele. A művet Hans Zender zenekari feldolgozásában, egyfajta koncertszínházi
megjelenítésben, március 12-13-án mutatják be a Budapest Music Centerben. A Téli utazás a bécsi klasszika utolsó zeneszerzőjének testamentuma, ami az élet legnagyobb kérdéseivel foglalkozik, értelmét, minőségének stációit kutatja.
Mundruczó Kornél rendezése egy bevándorló sorsán keresztül nyúl ahhoz a kitaszítottság, magány és idegenség-érzéshez, ami átszövi a dalciklust.A feladat a rendező számára is kihívás. „A Téli utazás számomra az úton
levés apoteózisa. Örökké úton lenni. Várakozni, nem tudni mire. Mint a Purgatóriumban. Számomra az emigránsok Purgatóriuma olyan, mint egy mindenkori menekülttábor. Mindenki odakerülhet, de senki nem tudja, mi
alapján ítélkeznek felőle” – nyilatkozta a műről Mundruczó Kornél.
A Danubia Zenekar előadását különleges színpadi videoinstalláció varázsolja majd posztmodern összművészeti
élménnyé.

HAtvAn fúvós köszönti A tAvAszt,
de előtte elfújják A telet
Legyen bármilyen az idő, március már a tavaszt hozza számunkra. Így gondolja ezt a Gödöllői Városi Fúvószenekar is,
melynek tagjai február 28-án a Művészetek Házában koncerttel köszöntik a tavaszt.
Fúvósaink ez alkalommal is különleges összeállítással várják a közönséget. Nem szakítanak azzal a szokással, miszerint régebbi és kortárs zenéket is előadnak; most azonban nem a hagyományos értelemben vett
fúvószenei válogatást hallhatnak az érdeklődők, hanem olyan tánczenei
összeállítást, ami a palotástól a diszkóig szólaltatja meg az adott korszak
slágereit, természetesen fúvószenekari átiratokban.
Az est során azonban nemcsak az időben tehetünk majd utazást, hanem
a különböző táncok között is. Erkel Ferenc palotása mellett felcsendül
majd többek között Farkas Antal üvegestánca, Kodály kállai kettőse és
Jan van der Roost flamand szerző Puszta című műve, amiben a szerző
négy cigány táncot dolgozott fel.
A műsor második részében a latin táncoké, a rock and rollé és a discoé
lesz a főszerep. A népszerű dallamok hatvan fúvós előadásában csendüljk
nek fel.

A 3D-s szkennelés folyamata
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Mustra a Gödöllő MonoGráfiából

A mozi...

Bár már 1910 novemberében vetítettek filmet Gödöllőn az Erzsébet
Szálló épületében, ám az első állandó mozgószínház 1912. augusztus
1-jén nyílt a Ferenc József téren Diamant Mór vaskereskedő házában
Uránia Mozgó néven. A rőfös Kelemen Miksa, aki az
izraelita hitközség
egyik elöljárója is
volt, vállalkozott
a mozi beindítására, ami egészen
modern volt, a
vetítőgépet villamoserő hajtotta. Az előadások
szerdán, szombaton és vasárnap
délután 4 órától éjfélig tartottak.
Az új filmek bemutatása szinte a
időben törfővárosi premierrel eggy időb
tént. Kelemen Miksa folyamatosan
próbált újítani, igyekezett szebbé, jobbá
tenni a mozit, mert a
vállalkozók részéről
is egyre nagyobb lettt
az érdeklődés a mozzi
iránt, verseny kezdett
kialakulni.
Amikoor
pí1911-ben elkezdték ép
teni az új községházzát
yné
(ma Erzsébet Király
Szálloda), több ajánlat
érkezett az önkormáányzintet
zathoz, hogy a földszintet
kibérelnék filmszínház céljára.
A mozi 1917-ben a Brunner család tulajdonába került, amelynek
tagjai aztán évtizedeken keresztül
működtették a helyi filmszínházat Uránus Mozgó néven. Brunner József 1917. szeptember 11-én
meghalt 45 éves korában, utána az
özvegy látta el fiaival a mozival
kapcsolatos teendőket.
Gödöllő nagyközség szeretett
volna kultúrházat építeni a két világháború között a Horthy Miklós
(ma Dózsa György) út és a Kossuth Lajos utca sarkán lévő telekre. Hetzel Frigyes és Brestyánszky
Tibor építészmérnökök a kultúrház
tervrajzát is elkészítették 1930-ban,
ami a Pest Megyei Levéltárban ma
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is megtalálható. A kultúrház épületén belül kialakítandó mozi neve
Submarine Uranus Mozgó lett volna, de a terv nem valósult meg. 1930
tavaszán jelent meg az első hangos

film Gödöllőn. Az Uranus Mozgóban bemutatták a Tolsztoj műve
után készült Hadzsi Muratot, melyet nagy megelégedéssel fogadott
a közönség.
k
é A vidéki
idéki heh

lyek közül Gödöllőn szereztek be elsőelső
ként hangosfilm vetítésére alkalmas
készüléket, ami egy Savaco (Szauberer és Vajda) magyar gyártmányú
gép volt.
A Diamant Mór házában működő mozi az 1930-as évek végére
korszerűtlenné vált, „börtönszerű –
inkább földalatti helyiségnek beillő
– keskeny, levegőtlen és
tűzveszélyes
helyiség”
volt,
ezért
szükségessé
vált áthelyezése egy új
épületbe. A

BRONZÖNTÉS ÉS ALAPOZÁS

Készül a „kis Balázs”

A végéhez közelednek a „kis Balázs” szobor munkálatai. A
szakmai zsűri döntését követően már megkezdődött a bronzöntés
előkészítése, a héten pedig megkezdik a szobor helyének kialakítását is, amennyiben az időjárás engedi.
Erős Apolka Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása a főtéren, az áruház és a szálloda épülete közötti területen kap helyet,
ahová már a főtér tervezésekor szobrot álmodtak a tervezők.
A munkálatok során a jelenlegi burkolatot megbontják, elvégzik az alapozást és a zöldfelület szegélyét a szobor alaphoz igazítják. A területet elkerítik a gyalogosforgalom elől.
A szobor felállítására április 11-én, a Költészet Napja keretében, József Attila születésének 110. évfordulóján kerül sor.
József Attila Altató című versének kis Balázs szobrának megvalósítására a múlt év júniusában 5 millió forint támogatást nyert
Gödöllő város önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek
Kollégiuma pályázatán.

község csak tervezte, de nem volt
képes megépíteni a kultúrházat
és benne a mozit, a koronauradalom viszont cselekedett. 1937-ben
az Erzsébet Szálló (ma múzeum)
egyik szárnyrészét lebontotta, a
bontási anyag felhasználásával és
az utca felé eső rész kiképzésével
egy mozi épületrészt kezdett el építeni. Több mint 50 helybeli iparos
és munkás dolgozott rajta. Nagyrészt a bontott téglákat használták
föl, amelyek között AG és BS jelűeket is találtak. Az előbbi Grassalkovich égetése, az utóbbi Sináé.
Az építés szakszerűségét Hack
Ernő koronauradalmi építészmérnök felügyelte. A mozi építésével a
koronauradalom egy jövedelmező
bérleményt létesített, évi 3300 pengőt fizetett a bérlő. Az új mozi 400
néző befogadására volt alkalmas,
kényelmes ülőhelyekkel és tág sorokkal. Az emeleten a mozi tulajdonosának alakítottak ki lakást. 1938.
ffebruá
b ár 9-én az alispánná választáása alkalmából Endre
Lászlló tiszteletére rendezett
bank
kettel debütált a mozi új
épüllete, ahol 580 személyt
ülteettek le és szolgáltak ki.
Azttán 1938. március 3-án
tarrtották az első filmvetítésst az új épületben. 1942
taavaszán a Petőfi nevet
v
vette
fel a mozi, a névm
magyarosítást
örömmel
ü
üdvözölte
a helyi újság.
M is ugyanezen a heMa
lyen működ
dik az intézmény – 1938
egysz
óta – egyszerűen
mozi néven.
A moziról a monográfia Művelődéstörténet 1867-1945 című fejezetben olvashatnak bővebben.
(A monográfia a Gödöllői Városi
Múzeumban kapható.)
G. Merva Mária

ErzsébEt királyné ruháinak bEMutatása

A Szemere Szalonban
(folytatás az 1. oldalról))

A királyné ruhái közüll
a bajor bálit, az úgyneve-zett csillag ruhát, a svájci
blúzost, a fekete bársonytt,
a piros-fehér-zöld bálitt,
a koronázási díszruhát, a
tollast, és a 25. házassági évfordulóra készült ruhát, valamint
Erzsébet
császárné
1855-ös magyar díszruháját – ezt még csak festményen
– egy hónapon át láthatjaa a miskolci
közönség.
A kiállítást Czédly Mónika előadása nyitotta meg, aki Erzsébet királynéról és a ruharekonstrukció
műhelytitkairól mesélt a megnyitó
vendégeinek.
Czédly Mónika lapunknak elmondta, gyakran kérik fel, hogy
előadást tartson a témához kapcsolódóan. A királyné, az ő öltözködési
szokásai, valamint a kor divatja ma
is nagyon érdekli az embereket. A

ruhák, a hozzájuk kapcsolódó történetek, és mindaz a sok érdekesség,
ami a rekonstrukciók során kiderül,
sok új információkval bővítik a XIX.
századról szerzett ismereteinket.
Mint megtudtuk, a ruhákat az idén
a hazai közönség láthatja, Miskolc
után Veszprémben mutatják be azokat, ahol kiegészítik a jelenleg is látható négy különlegességet. A tervek
szerint idén nem viszik külföldre a
(y)
kollekciót.
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Több mint 100 év után láttak Magyarországon hóbaglyot
fotók: Handler Ármin

Február 14-én a Baranya megyei Bóly
településről bejelentés érkezett, hogy
az egyik ház tetején egy hóbagoly tanyázik. A kételyek eloszlatása végett a
megfigyelő fotókat is küldött a közelben lakó szakembereknek, akik rövid
idő múlva a helyszínre indultak. Közben úgy értesültek, hogy a bagoly elrepült, viszont a madarászok a településen kicsit eltévedtek, de jól tették, mert
véletlenül pont arra mentek, ahova áttelepült. A felfedezés után rövid időn belül több megfigyelő érkezett a területre,
így sok jó minőségű fotó készült. A madarászok egészen este fél hatig nyomon követték az eseményeket, amikor is a
madár elindult vadászni.
A hóbagoly előfordulása Európa középső részein nagy ritkaságnak mondható, délre húzódásának legfontosabb oka az
északi tájak zord időjárása és többek között ebből is adódó táplálékhiány. Elterjedését tekintve a sarkvidéki tundrák
fészkelő madara, megtalálható Kanadában Alaszkában és Eurázsiában is. Hazánkból eddig egyetlen hitelesített előmme.hu
fordulásról tudunk, 1891 novemberében láttak egy példányt Újszász mellett.

Mikor számít túlsúlyosnak a kutya?

ad enni a gazdi, abban a tévhitben,
hogy különben nem lakik jól. Az elhízásra hajlamos fajták és más torkos
kutyák esetében különösen fontos,
hogy rendszeresen mérjük őket.

Akkor beszélünk túlsúlyról, ha
az állat testtömege jelentősen
meghaladja a fajtára jellemző
ideális értéket. Nézzük, melyek a hízásra hajlamos kutyafajták.
Ilyenkor az energiatartalékként
működő zsírszövet bizonyos testrészeken zsírraktárak formájában
felhalmozódik. A szaknyelvben ezt
adipositasnak nevezik. Kezdődő
vagy enyhe túlsúlyról van szó, ha a
kutya testtömege legfeljebb 10%-kal
lépi túl az adott fajtára jellemző értéket. Ha már több mint 20%-kal meghaladja, akkor jelentős túlsúly terheli
az ebet. Vegyünk egy egyszerű példát: ha egy kutya ideális testtömege
10 kg lenne, de 11 kg-ot nyom, akkor
már 10%-os testtömeg-gyarapodás
áll fenn, és ez jelentős túlsúlynak
számít. A 1 kg-os különbség - emberi mércével mérve - annyi, minta
egy 70 kg-os ember 77 kg-ot nyomna. Ezek után máris világossá válik,
hogy egy 10 kg-os kutya esetében
milyen sokat számít az 1 kg-os testtömeg-gyarapodás.
A túlsúly általában fokozatosan rakódik le az állaton. A folyamat két
részre osztható. Az első, dinamikus

szakasz során a kutya túl sok energiához jut a felvett táplálékból, és a
szervezet raktározó folyamatainak
köszönhetően egyre kövérebb lesz.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Ezt követi a statikus szakasz, amikor
változó táplálékmennyiség mellett is
közel állandó a testtömege. A felhalmozódott zsírszövet fenntartása nem
igényel többletenergiát, ezért beavatElhízásra hajlamos kutyafajták
labrador
cairn terrier
cocker spániel
basset hound
beagle
tacskó
skót juhászkutya
cavalier king charles spániel

Hogyan előzhető meg a túlsúly?
Rendszeresen ellenőrizzük kedvencünk testtömegét. Például egy
esetleges táplálékváltást követően
viszonylag gyorsan, mégis észrevétlenül elhízhat a kutya. Ha nem figyelünk a testtömegére, bizony előfordulhat, hogy már csak előrehaladott
állapotában vesszük észre a bajt.
A kutya fizikai adottságaihoz mért

Elhízásra nem hajlamos kutyafajták
német juhászkutya
angol agár
yorkshire terrier
dobermann
staffordshire bullterrier
whippet
boxer
ír szetter

kozás nélkül többnyire nem várható
fogyás.

testmozgás minden éltekorban nagyon fontos: ezzel sokat tehetünk a
túlsúly kialakulása ellen.

Elhízásra hajlamos kutyafajták
Kutatási eredmények bizonyítják,
hogy bizonyos fajták jóval könnyebben híznak el másoknál.
Ezeknél a fajtáknál feltehetően genetikai alapja van a fokozott
zsírraktározásnak, de a táplálkozási mód is hozzájárul a
szükségesnál nagyobb energiabevitelhez. Bizonyára sok
kutyatartó hallott már róla,
hogy pl. egy labrador mindent
mohón felfal, míg egy ír szetter a legfinomabb falatokat is
csak hosszas unszolás után
hajlandó megenni. Alapvetően azonban igaz, hogy a legtöbb kutya többet eszik, ha több élelmet kap. A jó
étvágyú kutyának általában túl sokat

haziallat.hu

Már láthatók Győrben a fehér
szőrű tigriskölykök
A múlt hét végétől
bárki
bepillantást
nyerhet a két kis ragadozó mindennapjaiba a győri állatkert
Füles Bástyájában.
Január 19-én Jázmin,
a fehér bengáli tigris
3 kölyöknek adott
életet. Mivel első
szaporulatról
van
szó, a nőstény nem
gondoskodott kellően a kölykökről, így
el kellett venni mellőle a kis tigriseket, hogy emberek kezei között cseperedjenek. A féltő gondoskodás ellenére az egyik kölyök sajnos nem maradt életben,
két testvére viszont kitűnő egészségnek örvend – írja honlapján a Xantus János
Állatkert.
A fehér tigris nem külön faj, hanem a tigrisek egyik alfajának, a bengáli tigrisnek
a különleges színváltozata, amely ritkán ugyan, de a természetben is előfordul.
Ennél a különleges színváltozatnál az egész testet krémes fehér szőrzet borítja,
a csíkok pedig szürkésfeketék vagy csokoládébarnák. A fehér tigrisek nem albínók. Szemük világoskék színű, orruk rózsaszín.
nol.hu

SZIKLÁRA TAPADÓ CSIGA FOGA A LEGESLEGERŐSEBB ANYAG
A kúpos héjú tengeri csiga apró foga
a legerősebb biológiai anyag a világon,
derül ki egy ma megjelent tanulmányból. A sziklákra tapadó csigáknak sok
ilyen foga van a nyelvén, ezzel kaparják
le táplálékukat a sziklákról, és ezzel
vájják ki az üreget, ahol megtapadnak.
Az anyagban rendkívül vékony ásványi
rostok tömörülnek nagyon szorosan, ezért végülis erősebb az anyag, mint az eddig
legerősebbnek gondolt pókháló.

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:
Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12, vasárnap: 16-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.

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

Dr. Milei László, Tel.: 30/551-1346.

TURUL ÁLLATPATIKA
Gödöllő, Faiskola u.2.

Minden nap nyitva

Február 28-án és március 1-jén
9-11 óráig:

Tel: 06/30-943-9898

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

9.00-19.00

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 szereti a bezártságot. Felelős, végleges gazdit keres.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Kedvező árak!
Szakszerű és kedves kiszolgálás!
godolloiallatorvos.hu

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Sport

Sportdíj-átadó ÜnnepSég – 2014 legjobbjait díjazták

Gémesi Csanád egyéniben, Kaptur Éva csapatjátékos kategóriában lett a legjobb

(folytatás az 1. oldalról)

A Gödöllői Szövetség a Sportért
(GSSZ) szervezet különdíját vehette át
ebben a kategóriában Szabóné Ónodi
Judit íjász (GSK HUN-TER).
Az Év sportolója csapatjátékos felnőtt
kategóriában Kaptur Éva, a GEAC
atlétika szakosztályának futója lett az
első, a 2. helyen Széles Petra (TEVA-GRC) röplabdázó, míg a 3. helyen
Szekeres Eszter (ők hárman a képen)
a Vuelta SE tornásza végzett. A GszSZ-különdíját Szűcs Márta kézilabdázó kapta (Gödöllői KC).
Az Év edzője kategóriában két első helyet ítéltek oda. Czeba Mihály (az első
képen), a Gödöllői Taekwon-do SE 6.
danos mestere, valamint Navarrete József vívóedző vehette át a legjobbnak
járó díjat. Mácsár Gyula kézilabda
edző különdíjat vehetett át eredményes

munkájáért..
A Gödöllő Sportjáért díjban
ezúttal Széplaki Istvánt, a TEVA-Gödöllői RC egykori elnökét részesítette a kuratórium.
Az Év sportolója utánpótlás
egyéni kategóriában első díjat vehetett át Kovács Emma,
a GEAC atlétája, a 2. helyen
végzett Bancsics Máté kardvívó (GEAC vívószakosztály,
míg megosztott 3. helyen végeztek és
vehették át díjaikat Som Róbert taekwon-dozó (Gödöllői Taekwon-do
SE), valamint Kádár Norbert kick
boxoló (Muay Thai SE). Utánpótlás
csapatjátékos kategóriában a Gödöllői
Sport Közalapítvány kuratóriuma Hornyák Bernadett (a második képen) kézilabdázót választotta meg a 2014-es év
sporteredményei alapján a legjobbnak.
A 2. és 3. helyen is megosztott díjazás
történt. A 2. helyen Trézsi Norbert kézilabdázó (GKC) és Kovács Adél röplabdázó (TEVA-GRC), míg a 3. helyen
Bali Zsófia taekwon-dós (Gödöllői
Taekwon-do SE) és Papp Kinga akrobatikus tornász (Grassalkovich SE)
végeztek.
Díjakat kaptak még egyéni és csapat
utánpótlás kategóriában, a 16 év alat-

rÖplabda – véget ért az alapSzakaSz

Második helyről a rájátszásba
Véget ért a női röplabda NB I-es
bajnokság alapszakasza. A TEVA-Gödöllői RC együttese utolsó
két meccsét magabiztosan nyerve
a 2. helyről várja a március 22-ei,
Jászberény elleni folytatást.
Horváth András tanítványai előbb
a Kaposvár ellen léptek pályára ide-

genben. A Somogy megyeiek ellen
igencsak megizzadt a TEVA-GRC,
de végül érvényesült a papírforma
és 3:2-re nyert a Gödöllő. Az alapszakasz zárásaként a Miskolc volt a
gödöllőiek ellenfele és ugyan itt is
mindent megtettek a vendégek, a szett
lopáson kívül nem történt semmi extra, nyert a Gödöllő 3:1-re és 55 pont-

labdarúgáS – indul a Szezon
A február 28-ai hétvégén kezdődik
a szezon a labdarúgóknál is.
A megyei I. osztályban szereplő
és ott 17 ponttal a 11. helyen telelő,
Nagy Dániel vezette Gödöllői SK

ellenfele az első tavaszi fordulóban
a 15 pontos és ezzel 13. helyen álló
Üllő SE lesz idegenben.
A megyei II. osztály északi-csoportjában a 11. helyen álló Gödöllői

SíverSeny – Magyar aMatőr bajnokSág

Egy gödöllői aranyérem
Sikeresen szerepelt az a 17 gödöllői síelő, akik elindultak az
idei Magyar Amatőr Országos
Síbajnokságon, amit a szlovákiai Donovalyban rendeztek meg.
230 indulóból a gödöllőiek 90 százaléka a Wado SE színeiben állt rajthoz és
ért el remek eredményeket. Jaczkovics
Vincze (a képen a dobogó tetején) aki
tavaly még második lett és mint leg-

fiatalabb versenyző hozott el vándorkupát, az idén már a dobogó legfelső
fokára állhatott, míg Major Áron, aki
családi színekben indult a 3. helyen
végzett korcsoportjában.
Honda Kupa Magyar Bajnokság
eredményei: 2010-es fiúk: 1. Jaczkovics Vince; 2009-es lányok: 5. Szalay Szonja, 8. Kottán Nóra; 2008-as
lányok: 4. Schäfer Alma, 9. Megyeri
Gerda Liza; 2008-as fiúk: 5. Zách Ben-

tiak országos bajnokságában dobogós
helyen végzett egyéni sportolók és csapatok, valamint a Jövő Reménységei
kategóriában is átvehették a klubjuk
által javasolt fiatal sportolók díjaikat.
A díjazottaknak Gémesi György polgármester, Pecze Dániel alpolgármester, Tokai Norbert, a városi sport
kuratórium elnöke, Kiss Gergely
olimpiai bajnok vízilabdázó és Szűcs
Lajos (a negyedik képen) olimpiai
bajnok labdarúgó adták át a díjakat.
A díjátadó ünnepséget a Gödöllői Táncszínház és a Grassalkovich SE műsora
tette még színesebbé.
A GEAC Aranykoszorús jelvényét kapták: Mucsi Róbert (atléta), Dávid Zsolt
(kosárlabdázó), Mészáros Áron (vívó),

tal a 2. helyen végzett a Vasas mögött
az alapszakaszban.
A folytatásban a Jászberény lesz az
ellenfél. Az egyik fél második győzelméig tartó párharc első meccsét március 22-én rendezik Gödöllőn.
NB I alapszakasz, 21. forduló
1.MCM-Diamant Kaposvári Egyetem
– TEVA-Gödöllői RC 2:3 (23, -25,
22, -14, -9)
NB I alapszakasz, 22. forduló
TEVA-GRC – Albrecht-Miskolci
VSC-MISI 3:1 (-21, 14, 11, 16) -tlEAC (13 pontos) március 1-jén 14
órás kezdéssel a dobogó 2. helyezett
Aszód együttesét fogadja első tavaszi
fellépésén.
A részletes tavaszi programot következő számunkban olvasható.
-tt-

ce, 14. Szűcs Olivér; 2007-es fiúk: 3.
Major Áron, 4. Szalay Máté, 14. Pecze
Ágoston; 2006-os fiúk: 10. Rátonyi
Gellért, 14. Marcsinkó Csege; 2005
lányok: 4. Jaczkovics Emma; 2005-ös
fiúk: 4. Szalay Zsombor; 2004 lányok:
6. Major Mira; 2004 fiúk: 6. Molnár
Balázs; 2001-es fiúk: 7. Rátonyi Félix.
-il-

Takács Márton (asztaliteniszező).
A 16 év alatti, országos csapat - és
egyéni bajnokságot nyert sportolók:
Csapatban a GEAC atlétika szakosztályának 7 próba női ifjúsági -, ügyességi
Csb ifi fiú és leány -, rúdugró serdülő
fiú és leány -, ügyességi Csb újonc fiú
csapatai; a Grassalkovich SE serdülő és
ifjúsági leány hármas -, serdülő vegyes
páros -és School Class leány hármas
csapata; a TEVA-Gödöllői RC V-VI.
Korcsoportos leány strandröplabda
csapata; a GEAC vívó-szakosztályának
újonc leány tőr - és kadet fiú kard csapatai.
Egyéni díjazottak: Bali Zsófia, Faragó
Zétény, Faragó Levente, Tóbiás Boglárka, Ostreling Ádám, Horváth Tamás, Polgár Patrik, Drobnai Dániel,
Kalozsa Panna (Gödöllői Taekwon-do
SE); FatérZoltán, Kovács Emma, Prima Balázs, Kerekes Marcell, Fekete
Adél, Renner Luca, Szamosi András,
Simonváros Csanád, Kriszt Katalin,
Kondrák Réka, Magyari Benedek,
Mihály Ádám, Foki Vilmos, Szamjanyinov Paula, Glaser Zina (GEAC
atlétika); Hanzl Lilla, Holló Áron
(GEAC vívás); Horváth Léna, Virágh
Gyöngyvér (Jumpers); Kiss Emma
Lotti, Rónay Bálint (Bike-Zone).

atlétika – ÖSSzetett fedett pályáS ob

GEAC-sikerek, országos csúccsal
Február 14-én és 15-én rendezték a budapesti Syma
csarnokban a felnőtt, junior
és ifjúsági fedett pályás országos bajnokságot, ahol a kiváló tízpróbázó, Zsivoczky Attila
vezette GEAC-os többpróba
csoport óriási sikereket ért el.
Az első napon, az ifjúsági női ötpróba (60 gát, magasugrás, súlylökés, távolugrás, 800 m) versenyén
a GEAC két versenyzője kimagaslott a mezőnyből, ahol végül nemzetközileg is jegyzett eredménnyel
Renner Luca nyerte az országos
bajnokságot, 4048 pontos ifi országos csúccsal. Az ezüstérmet Kovács
Emma szerezte meg 3896 ponttal.
Mindkettőjük teljesítménye igen
biztató a nyári ifjúsági világbajnokságot tekintve. Szintén ezen a napon, a juniorok között Ajkler Esz-

Adószám:
18721728-1-13

ter szerzett ezüstérmet 3186 ponttal.
A kétnapos férfi junior hétpróba
(60 m, távolugrás, súlylökés, magasugrás, 60 gát, rúdugrás, 1000 m)
versenyen hatalmas küzdelemben
lett aranyérmes és országos bajnok
a GEAC 19 éves többpróbázója,
Kriszt Botond (4711), aki az első
nap után csak a harmadik helyen
állt.
A párhuzamosan zajló nyílt országos versenyen feltétlenül említést
érdemel Kovács Zoltán 400 m-es
futása, aki közel fél év kihagyás
után, felnőtt ranglista vezető eredménnyel (48,06 mp) tért vissza, ami
nagyon biztató a jövő heti felnőtt ob
előtt. Ugyanitt Répási Petra és Juhász Fanni elhozta a 60 m-es gátfutás arany- és ezüstérmét, Kálmán
Csenge pedig a női 400 m-es futam
második helyét.
-ll-

Sakk – balSzerencSéS cSaták

Vereség Biatorbágyon

Balszerencsés mérkőzést vívott
a Gödöllői Sakkbarátok második
formációja a Pest megyei sakk
csapatbajnokság 6. fordulójában.
Az ellenfél minden táblán magasabb Élő-pontszámmal rendelkezett, ennek ellenére a megnyitás

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

A Jövő Reménységei díjakat azok a
14 év alatti tehetséges fiatalok kapták,
akik eddigi pályafutásuk során felhívták magukra a figyelmet, és akiktől a
jövőben még jobb eredményeket várhatunk. Kertész Viola (Gödöllői Taekwon-do SE), Czink Szonja (Vuelta
SE), Varjú Dominik (Gödöllői Muay
Tahi SE), Csernyánszky Sára, Mihály
Ádám (GEAC atlétika), Memmert
Yvone (TEVA-GRC), Révész Márton
(GEAC vívás), Molnár Bálint (GSK
kosárlabda), Schleer András (GSK
asztalitenisz), Pervai László (Gödöllői
Sakkbarátok), Magyary Lenke (GSK
Íjászat), Kelemen András (Saino Karate SE).
-tl-

után négy partiban is győzelmi
esélyek látszottak, végül a nagyobb rutin érvényesült és csak
két döntetlent sikerült szerezniük
a GSBE játékosainak.
Pest megye I/A, 6. forduló
-vbGSBE II – Biatorbágy 1-4

aSztaliteniSz diákoliMpia – 6. hely
Február 21-én került sor az asztalitenisz diákolimpia országos
döntőjére Budapesten. A döntőn a
megyei és fővárosi bajnokok, 18
csapat vett részt.
Pest megye aranyérmeseként kerültek a döntőbe a Gödöllői Premont-

rei Gimnázium nyolcadik osztályos
diákjai, Kralovics Máté és Péterfi
Botond. Sárdi Erzsébet és Mácsár
Gyula testnevelők diákjai a 2. helyen jutottak a negyeddöntőbe, itt
az Eger ellen kikaptak és végül a 6.
helyen végeztek.

2015. február 24.

Ajánló

gödöllői Szolgálat 9

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Február 25. szerda 17.00:
Vendégünk az Egressy Béni Művészeti Iskola – Közös hangverseny a budapesti növendékekkel
Március 2. hétfő 17.30:
Tavaszváró kicsinyek hangversenye – A vonós tanszak rendezvénye
Március 13. péntek 18.00: Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda
A Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak
hangversenye – „Művészetek
Kertje – Gödöllő, 2015” – a tematikus év nyitóeseménye

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

A Művészetek Háza Gödöllő szervezői, értékesítési
asszisztensi munkakörben állást hirdet
Pályázati feltételek:
– Felsőfokú végzettség,
– Üzleti angol nyelv tárgyalási szintű
és írásbeli tudása a napi gyakorlatban
– Legalább 1 év munkatapasztalat:
angol és magyar nyelvű üzleti tárgyalás, hivatalos levelek megfogalmazása mindkét nyelven, online marketing, PR (web és közösségi média
területen aktivitások, szerkesztés,
stb.)
– Magas szintű Office irodai alkalmazások napi használata (Ms Office,

2015. február 24.

Közérdek

Macintosh rendszereken, valamint
Photoshop kezelése)
– Az alábbi munkarend vállalása:
4 havi munkaidőkeretben, 4-12 óra
napi munkaidő, a munkaidő reggel
7.00 óra és másnap reggel 7.00 óra
között változóan kerül beosztásra a
feladatokhoz igazodóan.
Elvárt kompetenciák:
– Kiváló szintű kommunikációs készség,
– Kiváló szintű proaktivitás, kiemelkedő szervezőkészség és probléma-

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.
megoldó képesség
– Kiváló szintű íráskészség (hivatalos levelek önálló megfogalmazása
angolul és magyarul)
– Online-, web és közösségi média területén szerzett magas szintű ismeret
– türelmes, rugalmas, kreatív, jó tempóérzékkel rendelkező, monotónia
tűrő
Előny: kulturális területen szerzett tapasztalat, Gödöllőn vagy környékén
élő álláskereső vagy munkavállaló
Az álláspályázatokat motivációs
levéllel 2015. március 6. (péntek)
16.00 óráig várjuk a
muveszet@muza.hu email címre.

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

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 23-márc. 1-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Március 2-8-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

2015. Február 24.

Mozaik
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Mob.: +36/30-952-9987

Az

ErzsébEt Királyné szálloda étterme
étteremvezető-helyettest
keres.
Érdeklődni, jelentkezni
önéletrajzzal:

sandor.kontos@gmail.com
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

INGATLAN
+ Üdülő eladó Mátraszentimre - Fallóskúton.
Hirdetés
azonosítója:
21252308. Az ingatlan megtekinthető az ingatlan.com - on. Irányár:
7.250.000ft. Tel.: 20/491-6604
+ (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 nyugodt helyen található. Telken belül
2 kocsira alkalmas kocsi beálló van
kialakítva. Az épület saroktelken helyezkedik el, mely tökéletes életteret
biztosít. I.á.: 36 mFt 20-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton
egy felújított házban egy felújított 2.
emeleti, 57nmes, 2 szobás, erkélyes,
egyedi fűtéses lakás. I.á.: 10,9 mFt
20-919-4870

+ (3874) Eladó Gödöllő Fenyvesi ré- + Új építésű lakások a belvárosban
szén egy nappali+3szobás családi eladók 300EFt-os nm/áron 70-80nmház. Az épület alatt 130nm szuterén esek nappali+2 ill. nappali+3 szobávan kialakítva, mely éveken keresztül sak, udvari kocsibeállóval, tárolóval!
élelmiszerboltként üzemelt. Jelenleg 20-772-2429
t van minősítve tárolóvá. A telek mé+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertváros- rete 1240nm, parkosított. Ár-érték te- + Eladó a központban két szobás,
ban a Kiss József utcában egy nappa- kintetében egy kedvező áron kínáljuk délnyugati fekvésű lakás! Iár: 8 MFt!!
li+3szobás 90nm alapterületű családi 27,9 mFt irányárért. 20-919-4870
20-804-2102
ház. A ház alatt 90nm szuterén van
kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, + (3875) Eladó Gödöllőn egy kastély + Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerirodának, orvosi rendelőnek, egyéb mögötti utcában egy 2szobás kis csa- ten lakás földszinti 2 szobás, 56nmfunkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A ládi ház 239nm-es telken. Az ingatlan es, felújított, egyedi fűtésmérős,
nappaliból egy kertkapcsolatos terasz teljes közművel ellátott, gyümölcsfák- műanyag nyílászárós l0,9M-ós i.áron.
van kialakítva. I.á.: 35mFt 20-919-4870 kal telepített, melynek irányára 14,8 20-772-2429
mFt 20-919-4870
+ Harasztban, sorházi, 119m2-es la+ (3876) Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 70nm-es nyeregtetős vert + Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában kás, garázzsal, teraszokkal eladó!
falból épített 2szobás kis parasztház egy 2. Em. 57nm alapterületű 2szobás Iár:25.9MFt! 20-539-1988
270nm-es telekkel. I.á.: 13,8 mFt 20- öröklakás. I.á.: 10,9mFt 20-919-4870
+ Eladó két szobás erkélyes felújított
919-4870
+ (3820) Eladó Zsámbokon egy 4 lakás Gödöllőn a belvárosban Iár:
+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné szobás alápincézett jó állapotú par- 11.5 MFt (20)804-2102
úton egy 81nm-es 2szobás téglaépí- kettás családi ház 1097nm-es telken
+ SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L.uttésű lakóház konvektoros fűtéssel örökzöldekkel telepített udvarban.
cában, földszinti, 40m2-es, két szo1182nm-es telken. A tetőtér beépíthe- I.á.: 12,5 mFt 20-919-4870
bás lakás kedvező 9MFt-os irányáron
tő. A ház keskeny, ezért a keresztben
eladó! 20-539-1988
lévő gerendák miatt az összes belső + Eladó Gödöllőn a Remsey körúton
fal kiüthető és tetszés szerint átren- egy 40nm-es üzlet. I.á.: 10,5 mFt 20- + Eladó 1 szobás felújított lakás a Jádezhető, ha nem megfelelő a mostani 919-4870
nos utcában Iár:7MFt. 20-804-2102
elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő belvárosában egy
+ SÜRGŐS! Gödöllőn, a Fácán soron
+ Eladó Veresegyházán egy 1000nm-es 22nm-es üzlethelység. I.á.: 12,5 mFt sorházi, 111m2-es lakás garázzsal,
építési telek egy téglaépítésű melléképü- 20-919-4870
nappali+ három szobával, gardróblettel alkalmi áron: 7,5 mFt 20-919-4870
+ (3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K bal, kedvező áron eladó! Iár:26.9MFt!
20-539-1988
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy utcában egy 1000nm-es telken egy
40nm-es nappali+fél szobás földszin- 100nm-es 3szobás téglaépítésű csa- + SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosládi ház, mely teljes egészében aláti lakás. I.á.: 9 mFt 20-919-4870
ban 100-180m2 családi házat vagy
pincézett. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
eladó telket. 20-944-7025
+ (3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban
egy + (3873) Eladó Gödöllőn a Tábornok + Gödöllő legjobb részén eladó,
nappali+4szobás kiváló utca közelében egy nappali+2szo- 157m2-es, nappali+4 szobás új építéminőségű, szép meg- bás 2fürdőszobás ikerház egyik fele, sű, modern családi ház! 2015. év köjelenésű családi ház melyhez garázs és szuterén tartozik. zepi átadással, referenciamunkákkal
nagyméretű
kertkap- Az ingatlanon két déli fekvésű erkély rendelkező, megbízható kivitelezéscsolatos terasszal több van kialakítva. A telek 524nm. A ház sel. Iár:43,9MFt. 20-944-7025
szobából erkélykapcso- alapterülete 115nm. Eladási ára 19,9
lat, 20nm-es garázzsal. mFt 20-919-4870
+ Épülő nappali+3 szobás ikerház
Kedvező ár-érték arány:
Gödöllő új építésű részén eladó! Sa+ Gödöllőn, a Paál László közben, a
27,9 mFt 20-919-4870
ját telek, kocsibeálló, terasz, igényes
városközpontban, csendes helyen, 2
kivitelezés, referenciákkal rendelkező
+ (3865) Eladó Gödöllő szoba+étkezős, 60m2-es, konvekto- építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025
királytelepi részén egy ros, tégla lakás, hozzá tartozó pincenappali+5 szobás kifo- résszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 06- + Sürgősen Eladó lakást keresek közgástalan állapotú 3 szin- 30-336-7266.
pontban (20)804-2102
tes 214nm összalapte+ Szuper árcsökkenés!!! Két generá- + Gödöllőn Szabó P. utcában eladó
rületű (alsó szint 74nm)
ciós családi ház tulajdonostól áron 80 m2-es tégla családi ház 951 m2
családi ház 528nm-es
alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén telekkel, irányár: 24,3 M Ft. www.liptelken garázzsal, pincéeladó. Tehermentes. Akár vállalkozás- csey.com 30-6336-110.
vel beépített tetőtérrel.
ra is alkalmas. Két különálló szint,
Fűtése gázkazánnal törmindkettőn konyha, fürdőszoba, nap- + Eladó Gödöllőn a Szent János utténik és a nappaliban tapali + 3 szoba. A házhoz tartozik még cában 2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es,
lálható egy cserépkályha.
egy teljesen külön bejáratú lakrész nem lelakott lakás. Körbe van fűtve,
Minden szinten van wc,
(65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 ál- ezért kevés a rezsi! Iár: 10,2 MFt. Tel:
fürdőszoba. Az alsó szint
lásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 20/447-3391
iroda, műhely, illetve üzmFt. Tel.: 20-3464-718.
let részére készült, külön
+ Gödöllőn az Attila utcában D-Ny-i
bejárattal is rendelkezik, + Gödöllőn eladó áron alul családi
fekvésű 733 nm-es telken 77 nm-es
a hozzá tartozó előtér- ház, amerikai konyha-nappali, 4 szocsaládi ház garázzsal, melléképülettel
rel, tároló helyiséggel és ba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsoeladó. Iár: 14,2MFt. Tel: 28/416-191
kazánházzal együtt a la- latos terasz, gondozott, parkosított
kótértől teljesen elkülö- udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, + Gödöllőn keresek 1-2 szobás laníthető, kis ráfordítással redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228- kást 7,5 millióig Palotakert, János u.,
külön család számára is 8403, 20-420-6243 (egész nap).
Szabadság tér, Erzsébet parkig. Tel:
alkalmassá tehető. I.á.:
70/228-4917
38 mFt 20-919-4870
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329. + Szadán az Aranyhegy utcában, szép
+ (3766) Eladó Gödölkilátással eladó egy 900 nm-es TElőn a Brassó utcában + Új építésű 1 szintes ikerházi lakások LEK. Vezetékes víz, fúrt kút, villany,
egy nappali+4szobás eladók a kertvárosban 2szoba+ nap- csatorna. 5x6m faház, 5x5m szerszátetőteres teljesen alá- palis kulcsrakészen 19,5MFt i.áron, ill. mos. Ára: 4,3MFt. 30/982-3659
pincézett garázsos és 3+ nappalis 21,9M-ért! 20-772-2429
egyéb helységes családi ház 515nm-es telAjándék hirdetés a Szolgálatban!
ken. I.á.: 27,9mFt 201+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
919-4870
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+ 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
+ TELEK eladó Gödöllőn a Kökény utcában. 900 nm-es. Érd: 20/923-8994
+ 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. 30/854-3351
+ Gödöllőn, a Szt. János u. elején eladó egy magasföldszinti, 2 szobás, jó
állapotú lakás szigetelt háztömbben!
Iár: 10,9 MFt. Érd: 30/509-9179
+ Gödöllőn a Szt. János utcában eladó
3 szobás, erkélyes lakás saját tárolóval! Iár: 15,5 MFt. Érd: 30/509-9179
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KIADÓ Gödöllő központjában (Átrium Üzletház)
-hosszú idő óta kozmetikaként
bevezetett-, 36m2 helyiség.
Tel: 06/20/9422855

ÁLLÁS

+ ELADÓ Gödöllőn a Szőlő u. 14. alatt
egy felújított, egyedi fűtésű, utcafron- + Skoda márkakereskedés felvételre
ton lévő 50 nm-es ÜZLETHELYISÉG. keres autófényezőt, gépjármű techniIár: 5,9 MFt. Tel: 30/9967-546
kust, és önálló munkavégzésre képes
autószerelőt. Jelentkezni személye+ A Szent Imre utca és a Remsey Jenő sen szakmai önéletrajzzal Gödöllő,
krt. sarkán lévő mélygarázsban kocsi- Rigó u. 10., vagy a 06 20 957 3367
beálló hosszútávra kiadó vagy eladó. telefonszámon lehet.
Érd: 30/9589-329
+ Gödöllői cég Cukrász vagy Cukrász
segéd jelentkezését várja. Tel.: +36 30
+ Gödöllő központjában a Petőfi tér
588 5889, e-mail: tergu74@gmail.com
13/3 alatt 40 nm-es ÜZLET kiadó/ eladó. Érd: 70/535-4474
+ ELADÓT keresünk, Árkus 2000

Kft. Gödöllő, Átrium üzletház, iroda+ GARÁZS KIADÓ a PATAKTÉRI GA- szer kereskedés felvételre keres:
+ TELEK ELADÓ Gödöllőn az Ibolya RÁZSSORON. 10.000.-Ft/hó. Érd: szakképzett, számítógépes ismeutcában. 550 nm. Érd: 20/9511-836 30/502-4148
retekkel és gyakorlattal rendelkező
bolti eladót. Teljes munkaidőben.
Jelentkezni:
fényképes önéletrajzzal:
+ ÜZLETHELYISÉG kiadó a Bethlen
G.u., Szőlő u. sarkán - 40 nm - re- arkus@arkus2000.hu
ALBÉRLET KIADÓ
ális áron. Ingyenes parkolás. Érd:
+ Fiatal, érettségizett, jó számító+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 30/9529-710
gép ismerettel rendelkező rugalmas
20/9455-583.
munkaerőt keresünk, gödöllői ad+ Gödöllőn a szökőkútnál 17 nm-es
+ Gödöllőn, Palotakerten egyszobás,
minisztrációs munkára. Munkaidő:
ÜZLETHELYISÉG kiadó. Tel: 30/272földszinti, távfűtéses lakás kiadó. Érd:
06:30-15:00 óráig. Jelentkezni lehet
8158
30/2728-158
fényképes önéletrajz elküldésével,
bérigény megjelöléssel a hem@
+ Gödöllőn családi háznál külön beelmuszolg.hu email címre.
járattal lakás hosszútávra kiadó Központtól (HÉV, busz) 5 percre, nyugodt,
csendes helyen. Érd: 30/243-9403,
30/279-4168
+ 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

+ Gödöllőtől 10 km-re Valkón albérlet
kiadó. Külön bejárattal 1 szobás, öszszkomfortos lakrész. Hívjon bizalommal, biztosan megegyezünk! Ár megegyezés szerint. Tel: 70/215-4866
+ Kiadó családi házat keresek Gödöllőn vagy környékén, reális áron.
70/334-0075
+ Központban kiadó két 60 nm-es
lakás új építésű társasházban kocsibeállóval. Ár: 75.000.-Ft + rezsi. Érd:
70/415-3847

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.
+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség
konvektorral, légkondival, riasztóval
üzlet vagy iroda céljára kiadó. Tel.:
30/2242-653.
+ ÜZLETHELYISÉG kiadó – 30 nm –
Gödöllő, Petőfi tér 9. (ZOKNI). Érd:
20/4807-698

KÍNÁLATUNKBÓL: • Új parcellázású Mogyoródi
telkek nagy választékban. Iá:6000 Ft /nm.
• Kertvárosi nappali+6 szobás elegáns ház AKCIÓS áron, 38 Ft-ért sürgősen eladó!
• Az Úrréti tónál N+4 hálós, rendezett családi ház,
jó közlekedéssel eladó. Iá:33mFt.
• Fácán sori lakótelepen 36nm-es, részben felújított, földszinti lakás eladó. Iá:8,7 mFt.
Bővebb információért keresse irodánkat!

+ Pénzügyi és személyügyi ismeretekkel és több év szakmai tapasztalattal
rendelkező személyügyi és pénzügyi
ügyintézőt keresünk gödöllői irodánkba. Munkaidő: 06:30-15:00 óráig. Jelentkezni lehet fényképes, szakmai
önéletrajz elküldésével és bérigény
megjelöléssel a hem@elmuszolg.hu
email címre.
+ 50 éves nyugdíjas felhasználószintű számítógépes ismerettel adminisztratív munkát keres. Precíz munkavégzés. Tel: 70/381-0055
+ Téli-nyári állandó házi munkára keresek nyugdíjas vagy nyugdíjas korhoz
közeli egyedül élő férfiembert. Ittlakás,
koszt megoldható. Gödöllőn. (Megbízható legyen.) Tel: 20/9536-290
+ Gyakorlott, önállóan dolgozni tudó
HŰTŐGÉPSZERELŐT felveszünk. Munkavégzés: Gödöllő és környéke. Jogosítvány szükséges. Tel: 28/513-736
+ FODRÁSZNAK hely kiadó, bejáratott belvárosi szalonban. Csak vállalkozóival. Érd: 20/550-1831 Edlmayerné Gabi
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Kistarcsai telephelyű, cukrász-,
édes-,és sütőipari alapanyagokat
forgalmazó cég területi képviselőt keres Budapest és Pest
megye területére.
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Jelentkezését várjuk:
az info@feximfoods.hu címre
ill. a 30/449-0110 telefonra.

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől?
+ A HáGK Méhészeti Intézet legalább Ápolásra szorul a körme? Vagy a ke5 év szakmai gyakorlattal rendelkező zét szeretné rendbe tetetni, és széMÉHÉSZT keres márciusi kezdéssel. pen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
Érd: 28/511-347, 28/511-338
+36-30-851-8763
+ BONITA SZALON, Gödöllő Belvárosában, KOZMETIKUS kolléganőt keres. Évek óta működő, vendégkörrel
rendelkező kozmetikánk babavárás
miatt megüresedik. Fodrászok mellett, biztos munkahely! Érd: 70/3902818 Véber Szilvia tulajdonos.
+ Fiatal, nagy munkabírású, számítógéphez értő, nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező kollégák jelentkezését várjuk RAKTÁRI, illetve
ÁRUKISZÁLLÍTÁSI munkakörbe. Jelentkezni: 30/659-2161
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
30
nyelven,
anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői
u. 2. Tel.: 28-511366,
20/5431775, E-mail:info@
ili.hu, ili.godollo@
gmail.com

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

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20%
kedvezménnyel! Tel: 70-361-9679

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes felméréssel, Sok
éves szakmai tapasztalattal. 20/3254944
+ 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: 20/9527289, 28/476-229

OKTATÁS
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással + ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPA4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN NYOL, OLASZ, OROSZ, MAGYAR
intenzív/ félintenzív nyelvvizsga-felBELÜL! Kovács Péter 30-9546-504
készítő, általános nyelvtanfolyamok
+ Építőipari vállalkozás külső, és belté- MINDEN SZINTEN, diplomás és anyari felújítási munkát (festés, tapétázást, nyelvi tanárokkal, kedvezményes óragipszkartonozást, hideg-meleg burko- díjakkal. Kedvezményes felkészítés
lást, homlokzati dryvitozást, térburko- City&Guilds akkreditált angol nyelvlást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb vizsgára az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I.
áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 20/556-2653
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
+ Utak, járdák Számítógép szerelés, rendszer és
téli akadálymen- programtelepítés, vírusirtás garancitesítése (hó elta- ával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
karítás,
sózás),
műszaki mentés + Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOM(elakadt gépjármű TALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés,
mentése, műsza- FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel:
ki mentés csörlő- 30/642-1221
vel, starter hideg+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Geindítóval).
Tel.:
nerál kivitelezés, gipszkartonozás,
30/622-7421.
hideg-meleg burkolás). Vállalunk
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást
+ SZOBAFESTÉS, mindennemű építőipari kivitelezést. vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás,
MÁZOLÁS, TAPÉ- Gyors, megbízható munka. Ingye- vizsgaelőkészítés és korrepetálás teTÁZÁS. Ingyenes nes árajánlat felmérés alapján. Tel: rületén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvárajánlat! Tiszta, 20/4359-650
tanár. Tel: 06-70-559-3918
rendes
munka!
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLTel: 20/4-359-650
+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
Minden szinten minden korosztály+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. nak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok nyelvvizsgára, közép és emelt szintű
árusítása. Minden, ami a költöztetés- érettségire felkészítés. Egész nap.
hez kell. Hadnagy Árpád 20/423-4828 Érd: 30/611-0036 Kollarics Katalin
+ MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól! Fából és műanyagból. REDŐNY,
RELUXA. Fix és mozgatható szúnyog- TÁRSKERESŐ
hálók. Szalagfüggöny, harmonikaaj- + Csinos diplomás hölgy (171/67/48)
tó. Tel: 06-20-262-0289
őszinte barátságot, társat keres korban
hozzáillő úr személyében. E-mail:
+ Lieutenant Kft vállalja családi házak, lakások felújítását – átalakí- korallrozsa48@gmail.com
tását – bővítését, épületgépészeti, + Egyedül élő, saját családi házzal renépítőmesteri munkáit. Elérhetőség: delkező 66 éves férfi korban hozzáillő
70/6300-866, email: lieutenantkft@ hölgy társat keres. Tel: 30/756-4248
gmail.com
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+ 68 éves „dundi” özvegyasszony + RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbenemdohányzó, józan életű, becsüle- csüs díjtalan kiszállással vásárol antes társat keres. Tel: 30/545-4816
tik bútorokat, festményeket, órákat,
mindenféle szobrokat, vitrin dísztár+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: gyakat, ezüstöt (hibás és hiányos da20/9455-583.
rabokat is), régi pénzeket, bizsukat
és ékszereket, mindenféle régiséget
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron
vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759,
ADÁS~VÉTEL
70/942-0806, 20/465-1961
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100%
olasz minőség eladó. 1liter 2200Ft. + HASZNÁLT BARKÁCSGÉPEK azonÉrd.: 0630 8518 763
nali készpénzes felvásárlása. Hívjon
bizalommal! 20/9463-409
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
papírrégiségeket,
+ Megkímélt szekrénysor, rekamié,
magyar és külföldi bélyeggyűjteméfotelok, 60 literes hűtőszekrény elnyeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
adó. 70/610-8478

EGYÉB
+ MEGHÍVÓ Meghívjuk Önt és Kedves
Családját KOLTAY ZSUZSA és HEGEDŰS GÁBORNÉ amatőr festők közös
bemutatkozó kiállítására. MEGNYITÓ:
2015. március 2. 17 óra. Helyszín:
Polgármesteri Hivatal, Gödöllő.
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz,
Méz-2014. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-,
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Se+ Építkezők figyelem! Gödöllőn eladó lyemfű-, Lépesméz, Propolisz kap2db balos, fehér, beltéri, félig üvegezett ható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
ajtó tokkal, zárakkal. Mérete: 90x210. 30/9891-721
Iár: 7.000Ft/db, jó állapotú. Hívjon,
megegyezünk! Tel: 70/429-0379

+ Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is),
festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert,
kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, + Igazi házi tepertő, füstölt kolbász,
hétvégén is. 30/308-9148
szalámi, sonka, szalonna, hurka, disznósajt kapható! Tel: 20/440-9742
+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét
várjuk régi és új vásárlóinkat CSÁNYI
télálló almával. (Idared, Zöld és KR11 (Jonatán-Starking)). Ár: 60-120 FtJÁRMŰ, ALKATRÉSZ
ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650
+ Táp-Termény Bolt a
jánlata: Kutyatáp: 1800Ft/10kg, Kukorica: 58Ft/
kg, Csibedara: 85Ft/kg, Kukoricadara: 75Ft/kg, Napraforgó 140Ft/kg,
Cicusalom 195Ft/kg. Fagyasztott kutyaeledelek. Gáz: 4.000.-Ft/db. Cím:
Gödöllő, Blaháné út 27. Ny:H-P-ig
8-17-ig, szo:8-12-ig. 30/7765-212

+ AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 06-30/5364300, 28/611-728

Újévi fogadalom:
A hallás nem játék
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy
egészségesebb és teljesebb életet fognak
élni, mint azelőtt. Talán nem is gondolnánk,
hogy hallásunk egészsége milyen óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal inkább odaﬁgyelünk
hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!
Társas kapcsolatok elvesztése
Fülünk az egyik legfontosabb érzékszervünk.
Nem csupán a hangok érzékelését, a térbeli tájékozódást teszi lehetővé, hanem a kölcsönös
megértést és az emberek közötti kapcsolattartást is. Ezért hallásunk csökkenése, elvesztése
komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes életet éljünk. „Tapasztalatom szerint azok
a hallásveszteséggel élő emberek, akik nem
kezeltetik problémájukat, idővel elzárkóznak
a külvilágtól, befelé fordulóvá válnak. Ennek
oka, hogy nem értik meg pontosan, mit mondanak nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy
gyakran vissza kell kérdezniük. Sokszor előfordul, hogy nem csupán környezetük előtt
szégyellik a dolgot, még maguknak sem merik
bevallani, hogy valóban baj van.” – meséli el
nekünk Tóthné Molnár Tünde hallásspecialista, a gödöllői Amplifon Hallásközpont vezetője. Az érintettek számára tehát a halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza magával,
amely súlyosabb esetben akár depresszióhoz
is vezethet.
Ne késlekedjen, nehogy késő legyen!
A halláscsökkenés okozta következmények
hallókészülék segítségével a legtöbb esetben
orvosolhatóak, ennek ellenére manapság még
mindig nagy az ellenállás az emberekben.
Ahelyett, hogy segítséget kérnének, inkább
elszigetelődnek, visszahúzódnak. Sajnos az is
közrejátszik, hogy nem is olyan könnyű észlelni a tüneteket. „A halláscsökkenés általában
lassan és fokozatosan jelentkezik, így egy meg-

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

szokott állapottá válik, mely nagyban megnehezíti felismerését. Kezdetben csak néhány
hang tűnik el, nem az összes. Ezért is érdemes
évente ellátogatnunk egy szűrővizsgálatra,
ahol kiderülhet, ha baj van.” – mondja Tóthné Molnár Tünde. A szakember nem győzte
hangsúlyozni, milyen fontos, hogy időben eljussunk egy hallásspecialistához. Bármilyen
furcsán is hangzik, a hallást is el lehet felejteni. „Az agyunk hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan
hangzottak régen a különböző zajok, hangok
és dallamok. A hangminőség a hallásveszteség
fokának megfelelően nem csupán halkabbnak
hangzik, a halláskárosodás típusának megfelelően torzított formában, hamisan rögzül. 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. A világ vezető gyártóinak készülékeit kipróbálhatja, és akár otthoni környezetben
is tesztelheti. A vizsgálatokra nem kell várni,
hiszen mindenki időpontot kap és személyre
szabott ellátásban részesül. Érdemes tehát most
bejelentkezni! Bejelentkezés: 06 (28) 620 665.

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. MÁRCIUS 3.
Megfejtés: A 2015-ös gödöllői kulturális tematikus év mottója.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Szép Péter, Dalmady u. 6.,
Tatár Nóra, Széchenyi u. 62.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gerláti Józsefné, Szabadság u. 15.,
Mihályi János, Erkel F. u. 2./A.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csőke Martin, Peres u. 1.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Czeigler Nóra, Fenyves köz 36., Csitári Viktor, Palotakert 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóth B. László,
Kaffka M. u. 5., Kőrösi Sándorné, Semmelweis u. 11.

Utazz velünk

„Oh Canada…”
Sokunk álma, hogy egyszer, esetleg többször
eljusson ebbe a kontinensnyi országba, Kanadába, ami a világ második legnagyobb állama.
Gyönyörű természeti csodákkal és a magyar
ember számára kissé másnak tűnő világgal
várja az odalátogatókat. Méretéből adódóan
is érdemes sok időt szánni rá és minél többet
látni belőle! Hatalmas ország nagyszerű helyekkel!
Eheti ajánlatunkban Kelet-Kanadát kínáljuk felfedezésre, ehhez nyújtunk némi kedvcsinálót…
Ezekről a helyekről már biztos mindenki hallott, de vajon milyen élőben?
Ottawa, a francia és az angol nyelvterület határán fekvő város egy kompromisszum révén
lett Kanada fővárosa a XIX. század közepén.
A város sok szép épülete közül kiemelkedik
a Kanadai Parlament háromrészes, nagyszerű
neogótikus épületegyüttese az Ottawa folyó
partján. A szupermodern Kanadai Történelem
Múzeum remek áttekintést ad a különböző indián törzsek néprajzáról, valamint a fehérek
megérkezése óta eltelt időszak történelméről.
Torontót, az Ontario-tó partján fekvő várost
az indiánok alapították és lakták a telepesek
megérkezéséig. Napjainkra Kanada legnagyobb és legnépesebb metropoliszává vált, a
világ 4. legélhetőbb városaként. Látnivalóiból
néhány: a modern világ egyik csodájának tartott CN-Tower (a XX. század végéig a világ
legmagasabb építménye volt), a Yonge Street
– a világ leghosszabb utcája, a régi és az új
Városháza, Ontario tartomány parlamentje,
a belváros felhőkarcolói, Sky Dome, kikötő,
stb. Ha van idő, érdemes átkompozni Toronto
Islandra és estig maradni, ahonnan pazar látványként tárul elénk a kivilágított, esti Torontó látképe!
Kb. 2 órányi autóútra található Torontótól a
Niagara vízesés, amelyet a világ legszebb
természeti látnivalói közt tartanak számon.
Évente százezrek jönnek gyönyörködni az 52
méter magas „lópatkó zuhatagban” és a 11
km hosszú, 100 méter mély hasadékban folyó

Niagarában. Ha
áthajózunk a
folyón
és részt
veszünk
egy hajókiránduláson látjuk a félelmetes robajjal lezúduló
vízesést. Leírhatatlan élmény egy ilyen természeti jelenséget élőben látni. Különös, hogy
mindig más arcát mutatja! Nem csak ha esti
színes kivilágításban pompázik, hanem más a
hideg kanadai télben a mínuszokban dideregve, havasan, jegesen látni, és teljesen más látni
a tavaszi, nyári napsütésben, melegben. Ha kigyönyörködtük magunkat, a vízesés környékén rengeteg élmény várja a látogatókat, mint
Casino, óriáskerék, dinoszaurusz park, különböző viaszfigura múzeumok hírességek másaival, fejére állított ház, gyorséttermek, Hard
Rock Café, üzletek, édességboltok, stb…
Nos, irány Kanada?
Januári kvízjátékunk helyes megfejtése:
c, b, c, c, c, b
Köszönjük a sok jó választ, a kisorsolt nyertes: Vargáné Hegyi Mónika!

