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Biztonságosabbá válik az Alsópark, miután
több kamerát helyeznek ki a térfelügyeleti rendszer 2. ütemének részeként.
(2. oldal)
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lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

A városháza 1. emeleti folyosógalériáján nyílt
meg a Csodás lovak, lovas csodák c. kiállítás
– a Biatorbágyi Fotóklub jóvoltából. (6. oldal)

A felnőtt fedett pályás atlétikai ob-n a GEAC
5 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzérmével az éremtáblázat első helyén végzett.
(8. oldal)

NÍVÓDÍJ, HÁROM RÁADÁS, ÁLLVA TISZTELGŐ KÖZÖNSÉG

KastélyKápolna

Megújulhat

Tavaszköszöntő fúvós koncert
A Gödöllői Városi Fúvószenekar a nyárbúcsúztató hangversenyek
után a tavaszköszöntő
koncerteket is tradíciójává teszi. A Művészetek
Háza színháztermében
szombat este tartott,
pótszékes
előadásuk
könnyedségét már előre
jelezte, hogy a zenekar
tagjai tavaszi virágok
színeit idéző ingben és
blúzban foglalták el helyüket a színpadon. A
fúvószene újabb városi
ünnepe egyben az Ella
Attila karmester által vezetett
együttes ünnepévé is vált, mivel a műsor keretében adták
át a Magyar Fúvószenekari
és Mazsorett Szövetség által
adományozott Nívódíjat.

Fotó: Balázs Gusztáv

A hangverseny a hagyományokat
megszakítva nem indulóval kezdődött, de ezt senki sem bánta, hiszen
Erkel Ferenc Hunyadi László című
operájából a Palotás csendült fel,
és ezt követően is minden darabban

táncra perdülhetett volna a közönség,
ha egy gombostűt is le lehetett volna
ejteni a nézőtéren.
A Kállai kettős, majd Farkas Antal
Üvegestánc című, négy tételből álló
műve is igazolta, hogy a fúvószene

a magyar népzene tolmácsolására is
kiválóan alkalmas. Ezután kiléptünk
a Kárpát-medence területéről. Sosztakovics dzsessz szvitjének második
valcerét játszotta a zenekar, majd a
Németalföldről visszanéztünk szülőföldünkre, ugyanis Jan Van der
Roost flamand belga zeneszerző
Puszta című művében négy cigánytánc csendült fel, úgy ahogyan azt a
fúvószenekari irodalom jeles komponistája elképzelte – valahol a Nagykunságban.
Szünet előtt Brahmsot játszott a zenekar és magyar táncokkal is ért véget az est. Addig azonban történt egy,
s más. A koncert második részének
elején lépett a színpadra dr. Friedrich András, a Magyar Fúvószenekari és Mazsorett Szövetség elnökségi tagja, a Soproni Juventus Koncert
Fúvószenekar vezetője.
(folytatás az 5. oldalon)

A magyar államhoz került a gödöllői
Grassalkovich-kastély kápolnája. A
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség és a Váci Egyházmegye között lezajlott tranzakció célja, hogy a
kápolna kiemelt műemlékként, állami segítséggel épülhessen újjá – tájékoztatott az MNV közleményben.

Így megkezdődhet a kápolna felújítása és lehetővé válik, hogy a legnagyobb méretű, legimpozánsabb
magyarországi kastélykápolna újra
szerves része legyen a jelentős felújításon átesett gödöllői Grassalkovich-kastély épületegyüttesének.
(folytatás a 6. oldalon)
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KameráK KerülneK az alsóparKba

Több, mint tízmilliós fejlesztés
Biztonságosabb lesz a jövőben az Alsópark, és remélhetőleg véget vethet a r
endszeres rongálásoknak, hogy
térfigyelő kamerákat helyeznek ki a park frekventáltabb
pontjaira. A munkák már megkezdődtek.
A fejlesztés annak köszönhetően valósulhat meg, hogy a múlt évben
9.900.000 forint támogatást nyert Gödöllő önkormányzata a Belügyminisz-

térium közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására kiírt
pályázatán. A most megvalósuló fejlesztés a térfelügyeleti kamerarendszer
kiépítésének második üteme.
Gödöllő városában az önkormányzat
saját forrásból valósította meg a térfelügyeleti rendszer kiépítésének első
ütemét, ami amellett, hogy jelentősen hozzájárult a bűncselekmények és a szabálysértések számának csökkenéséhez,
jelentős szerepet játszott több
bűncselekmény felderítésében is.
A képviselő-testület
még 2013.
májusi rendkívüli ülésén döntött a pályázati
részvételről, valamint
arról, hogy vállalja a
projekt megvalósításához szükséges bruttó 3.169.900 forint
önerő biztosítását.

Kitüntetés és új gépkocsik
a Gödöllői Rendőrkapitányságon
Rendhagyó módon nem a múlt évi
visszatekintéssel, hanem egy múlt
heti esemény felelevenítésével kezdődött a Gödöllői Rendőrkapitányság évértékelője. A február 26-ai
rendezvényen dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője ismertette
azt a február 18-án történt esetet,
amelynek során Szilágyi Péter rendőr törzsőrmester és Derzsi Norbert

rendőr törzsőrmester egy Ikladon
kigyulladt családi házból életüket is
kockára téve mentettek ki egy magatehetetlen férfit.
A két járőrnek példás helytállásáért
dr. Mihály István rendőr dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője emlékplakettet
adományozott.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2015. február 18-án 21 óra
40 perc körüli időben érkezett állampolgári bejelentés arról, hogy Ikladon kigyulladt egy családi ház.
A helyszínre az Aszódi Rendőrőrs két
járőre, Szilágyi Péter törzsőrmester
és Derzsi Norbert törzsőrmester
érkezett elsőként, akik látták, hogy
már az utcában füst van és a családi
ház utcafront felőli ablakában lángok
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csapnak fel. A bejelentő elmondta
a rendőröknek, hogy feltehetően a
házban tartózkodik a tulajdonos, aki
egyedül él és tudomása szerint abban
a szobában tartózkodik, ahol a lángokat látták felcsapni. Tekintettel a közvetlen életveszélyre a járőrpár berúgta a kaput, azonban a ház ajtaja zárva
volt. A bejárati ajtó betörését követően megpróbálták a házban felkutatni a tulajdonost, azonban a sűrű füst
és a hőség miatt
visszamentek az
udvarra, ahol a
szolgálati mellényüket az arcuk
elé tekerték. Ezt
követően ismét
bementek az égő
házba, de a keresett férfi felkutatása a fojtogató
füst miatt nem vezetett eredményre.
Ekkor megérkeztek az Aszódi Katasztrófavédelmi Őrs munkatársai,
akik megkezdték a tűz oltását.
Szilágyi Péter törzsőrmester és Derzsi Norbert törzsőrmester ez idő alatt
körbejárták a házat és megnézték,

Az elnyert pályázati projekt során a
térfelügyeleti kamerarendszer második ütemének kivitelezését valósítja
meg az önkormányzat, melynek keretein belül a Rendőrség tapasztalatai,
a lakossági visszajelzések, valamint a
bűnügyi statisztikai mutatók alapján
5 darab új kamera telepítésére kerül
sor. Ezek közül négyet az Alsóparkba
helyeznek ki, ahol szinte folyamatosak a rongálások. Szinte nincs olyan
hétvége, hogy ne történne károkozás a

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
IS KÉSZÜL A TAVASZRA

A tavasz szinte minden esztendőben komoly feladatok elé állítja a katasztrófavédelem szakembereit. A csapadékos időjárás miatt ilyenkor folyamatosan
munkát ad nekik a belvíz, rosszabb esetben pedig az áradásokkal kell megküzdeniük.

központi játszótér eszközeiben vagy a
kihelyezett szabadtéri bútorokban.
Az ötödik kamera közlekedési csomópontot figyel majd, ezt a Dózsa György
út – Körösfői utca sarkára helyezik ki.
A kamerákat a tervek szerint március
végén helyezik üzembe.
jk

A járőrök a nyitott ajtón keresztül
bementek a konyhába, ahol a sűrű
füst miatt nem láttak semmit, de halk
nyöszörgést hallottak. A rendőrök a
szolgálati kabátjukat és sapkájukat
az arcuk elé tekerve beljebb mentek a helyiségben. Derzsi Norbert
törzsőrmester belekapaszkodott az
ajtóba, hogy kitaláljanak a konyhából, miközben megfogta társa ruháját. Így Szilágyi Péter törzsőrmester
kitapogatta a földön fekvő férfit és
együtt kihúzták az udvarra. A magatehetetlen férfi életét a két rendőr
bátor helytállásának köszönhetően
sikerült megmenteni. Bozsó Zoltán
rendőrkapitány a rendezvényen kijelentette: Büszke arra, hogy ilyen
munkatársakkal szolgálhat.
***
88 új gépkocsi áll szolgálatba Pest
megyében, közülük öt a Gödöllői
Rendőrkapitányság munkáját segíti.
A gépjárművek egy részét dr. Mihály István r. dandártábornok, Pest
megye rendőrfőkapitánya február
23-án adta át az állomány részére.
Az autókon túl a közeljövőben még
további gépkocsik érkeznek, így öszszesen 88 új autó gazdagítja a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság és az
illetékességi területéhez tartozó rendőrkapitányságok járműállományát.

A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tavaszi időjárás következtében
előforduló veszélyhelyzetekre az időjárás változatosságára készülve tartott értekezletet a közbiztonsági referensek részére február 27-én. A rendezvényen a
kirendeltséghez tartozó települések frissen vizsgázott referensei tájékoztatást
kaptak a kirendeltség illetékességi területének veszélyeztetettségről, és a bekövetkező eseményekkel kapcsolatos feladatokról. A felkészítés során az árés belvízvédekezéssel, illetve a helyi vízkár elhárítással kapcsolatos feladatok
jk
végrehajtásának módjairól kaptak hasznos gyakorlatias tájékoztatót.

Kis népszámlálást tervez a Kormány

Véletlenül, de kötelezően
Véletlenszerűen választják
majd ki a 2016-os kis népszámlálás résztvevőit, de nekik kötelező lesz adatot szolgáltatniuk. Ha a Parlament
elfogadja a törvényt, ez már
a hatodik mikrocenzus lesz
Magyarországon.
A kis népszámlálásról szóló előterjesztést Lázár János nyújtotta be
a Parlamentnek. Ha a képviselők
elfogadják a törvényt, akkor a mikrocenzusra jövőre kerülhet sor.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a népszámlálásra
azért van szükség, hogy a döntések
előkészítéséhez adatokat nyerjenek az elmúlt öt évben bekövetkezett változásokról. Ezért a lakásokról és a bennük lakókról kérdeznek
majd a számlálóbiztosok.
Bár lehet, hogy a mikrocenzus
sokaknak újdonságnak tűnik, egyáltalán nem az, 1968 óta készítenek ilyen összeírást, s a jövő évi
már a hatodik lesz, mindig a nagy
népszámlálások félidejében kerül
rájuk sor az adatok frissítése érdekében.
A javaslat szerint a minta a lakások
és a népesség 10 százalékára terjed majd ki, hogy az információk
a főbb adatok vonatkozásában a jelenlegi legkisebb térségi tervezési

egységekre, a járásokra is rendelkezésre álljanak.
A mikrocenzus során össze kell írni
a mintába kiválasztott valamennyi
lakott, üres vagy nem lakás céljára
használt lakást, a lakott üdülőket,
a lakott egyéb lakóegységeket és
a közösségi éjszakai elhelyezést
nyújtó intézeteket, valamint az
ezekben élő embereket. Utóbbiak
közül az összeírt lakásban, intézetben életvitelszerűen élő magyar állampolgárokat, beleértve az átmenetileg külföldön tartózkodókat is,
függetlenül attól, hogy be vannak-e
jelentve adott címre; az összeírt
lakásban, intézetben élő külföldi
állampolgárokat, ha három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak
Magyarország területén, valamint
az érintett körbe tartozó lakásban,
intézetben élő hontalanokat
A résztvevőket véletlenszerűen választják ki, de arra azért figyelnek,
hogy reprezentatív mintát kapjanak. Ugyanúgy, mint korábban,
értesítés után mindenki választhat
majd, hogy interneten tölti ki az
adatsort, vagy a számlálóbiztosnak
válaszol.
A válaszadás minden esetben kötelező, s bár a megtagadása szabálysértésnek minősül, eddig senkit
nem büntettek meg, mert nem volt
hajlandó adatot szolgáltatni.

FIGYELEM! PARKOLÓ LEZÁRÁS
A MŰVÉSZETEK HÁZÁNÁL
hogy van-e az ingatlannak másik
bejárata vagy olyan helyiség, ahol
a tulajdonos tartózkodhat. Ekkor
fedezték fel a nyári konyhát, ahonnan szintén erős füst szivárgott ki.

Ezek közül 34 járőr és 49 bűnügyi
személygépkocsi. Ezen túlmenően
egyterű járművek és tehergépkocsik
is segítik a hatékonyabb munkavégzést.

A Művészetek Háza tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
2015. március 5-én rendezvény miatt 8.00–15.30 között
lezárják a Művészetek Háza parkolójának egy részét, így
ez idő alatt mintegy 50 parkolóhellyel kevesebb áll majd a
lakosság rendelkezésére.
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Utazás kiállítás 2015

Gödöllői invitáló
Ismét n
agy sikerrel rendezték meg Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléjét, az Utazás 2015 kiállítást.
A február 26. és március 1.
között a HUNGEXPO területén megrendezett turisztikai
mustrán városunkról a Turisztikai Egyesület Gödöllő standján kaphattak információkat
az érdeklődők.

A kínálatban egya-ránt helyet kaptak a
látnivalókról szólóó
tájékoztatók, a kul-turális események
k
invitálói, valamint a
szállás és a gasztro-nómiai tudnivalók.
A látogatók kö-zött sok volt a visszatérő
té ő vendég,
dé akik
kik
már többször is megfordultak Gödöllőn, s konkrét kérdésekkel keresték
felé a pavilont, mivel rendszeresen és
szívesen vesznek
részt a városunkban
zajló programokon.
A kastély tájékoztatói
mellett
hamar elfogytak a
városi múzeum kiállításainak invitálói, de nagy sikert
aratott a májusban,

első
kerül ő alkalommal
lk l
l megrendezésre
d é
k ü
lő Nemzetközi Természetfilm Fesztiválról szóló ismertető is, ami nem csoda, hiszen a rendezvény a filmszakmán
belül is egyedülálló.
Ismét vonzó volt a Gödöllő Totó,
aminek kérdéseit most is sokan válaszolták meg az értékes nyeremények
reményében. Játszani pedig érdemes
volt, hiszen az egyesület tagjainak jóvoltából többek között belépőt a gödöllői és a turai kastélyba, színházjegyet, látogatást a Lázár Lovasparkba,
és gödöllői ajándékcsomagot nyerhettek a vállalkozó szellemű játékosok.
(ny.f.)

Megváltozott a szociális táMogatás rendszere

Felhívás koszorúzásra!

Hová fordulhatnak a segélyt igénylők?

Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
ünnepi megemlékezést szervez

Március 1-jétől megváltozott a
szociális ellátások rendszere.
A korábbi jogcímek egy része
megszűnt, 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 támogatásokat a járásoktól míg a kiadáskompenzáló segélyeket az önkormányzatoktól
igényelhetik a rászorulók.
A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében
a központi költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben
már nem lesz szerepük. A jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási
hatóságok állapítják meg, országosan
egységes elvek alapján.
A Járási Hivatalhoz kell tehát fordulnia annak, aki
- közgyógy-ellátást,
- az ápolási díjat (ha alanyi jogon jár)
- az időskorúak járadékát
- a munkaképeseknek nyújtandó

2015. március 15-én, 1100 órakor a főtéren.
Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren.

foglalkozást helyettesítő támogatást
(fh
fht),
h és
- a nem munkaképeseknek nyújtandó
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (korábbi nevén
rendszeres szociális segély)igényel.
Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen „települési támogatás”, ebbe tartoznak bele a korábbi
átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási
vagy más címen kifizetett segélyek.
A települési támogatás keretében a
szociális törvény rendelkezése alapján:
• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez,
• a 18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának az ápolását, gondo-

találkozások tUdósokkal

A talaj, amin állsz és élsz
Dr. Michéli Erika, a Szent István
Egyetem Talajtani és Agrokémiai Tanszékének professzora tartott előadást a
Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban a Meet the scientist program keretében. A résztvevőket Pecze Dániel
alpolgármester is köszöntötte.
A programot a Magyar Innovációs
Szövetség, a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok
Nagykövetsége indította el. Célja a
műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése magyar középiskolások körében.
Michéli Erika szakterülete a talajgenetika, a talajosztályozás és a talajtér-

képezés. Szakmai elismertségét jelzi
az a tény is, hogy a Magyar Talajtani
Társaság elnöke.
Az ENSZ 68. Közgyűlése az idei
esztendőt a Talajok Nemzetközi Évének nyilvánította. Ennek keretében hazánkban is igyekeznek a közvélemény
figyelmét a talajokra irányítani.
A talaj ugyanis az élelmiszer és más
biomassza előállításának alapvető közege. Élőhelyül szolgál
a talajlakó szervezeteknek,
egyben a táp- és hulladékanyagok körforgalmának színtere.
Tárolja, szűri és szolgáltatja a
vizet. Szerves szenet köt meg,
befogadja az épületek alap-

zását végző személy részére,
• a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
• valamint a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható támogatás.
A kötelező támogatások közül megszűnt a lakásfenntartási támogatás
és az adósságkezelési szolgáltatás, a
kötelező óvodáztatás bevezetésével,
2015. szeptember 1-jétől pedig megszűnik az óvodáztatási támogatás is.
2015 márciusától települési támogatásra az jogosult, akinek jövedelme
nem haladja 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).
(KJ)

ját, a közlekedési utakat, mélye pedig
megőrzi a földtörténeti és történelmi
emléket.
A professzor előadásában arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi talajhasználattal nem lesz elegendő a
termőföld a népesség eltartására. A klímaváltozásból adódó egyik legfontosabb feladat a csapadék minél nagyobb
részének a talajba szivárogtatása. Már
csak azért is, mert a talajban őrzött víz
a legjelentősebb hozzáférhető édesvíz!
(lt)

Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil szervezeteket,
ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2015.
március 12-én 15 óráig jelezni, hétfőtől péntekig 9-15 óráig a +36-70/376-6544-es telefonszámon, hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 10.30 óráig a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényekre.
Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!

készülnek a Megyei és települési stratégiák

Beruházások előkészítése

Az elfogadott uniós operatív programokhoz kapcsolódva 14 Pest megyei
járásközpont, köztük Gödöllő is készíti
a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklusra vonatkozó terveket.
A Belügyminisztérium 2014-ben
kezdte meg az előkészítését annak az
átfogó programnak, melynek célja,
hogy a hazai településszerkezeten belül
jellemzően szervező várostérségi központokra alapozva teljessé tegye a gazdasági és településfejlesztési projektek
területi tervezését. Ez azt jelenti, hogy
2015 első felében egységes módszertani alapelvek szerint készülnek el az
úgynevezett integrált településfejlesztési stratégiák (ITS). A tervezést minden régióban egységesen egy tervezői
konzorcium végzi.
A Pest megyei járásközpontok jövőjét beárnyékolja az a nyilvánvaló
ellentmondás, hogy Budapest és Pest
megye együtt fejlett régiónak számít,
de azon belül a megye meg sem közelíti a régiós besorolást meghatározó
európai uniós átlagot. Az ITS készítése
fontos lehetőség arra, hogy a járások
fejlesztési igényét érthető és kézzelfogható módon határozzák meg az érintett
önkormányzatok, valamint a gazdaság
és a civil közösségek képviselői.
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) forrásösszege várhatóan 270-280 Mrd Ft,

amit kiegészítenek a Kohéziós Alap
forrásai a közlekedés és a környezet védelmével kapcsolatos témákban (IKOP,
KEHOP), ebből a területi tervezésű források összértéke mindössze 37,2 Mrd
Ft az egész régióban. A megyei integrált területi program keretében, illetve a
területi kiválasztási rendszer keretei között elsősorban az üzleti infrastruktúra,
a fenntartható közlekedés, az óvodák és
bölcsődék fejlesztése, valamint a szociális városrehabilitáció fejlesztése történik majd meg.
De nem csak megyei, hanem városi
szinten is folyik az ITS készítése, ami
iránt egyaránt nagy az érdeklődés a gazdasági, a civil és az oktatási szféra részéről. A városházán február 26-án tartották
meg ennek kapcsán az első partnerségi
fórumot, amin nem csak nagy számban
vettek részt az egyes területek képviselői, hanem több javaslattal is éltek. Szóba kerültek a kerékpáros fejlesztések,
amikhez kapcsolódva elhangzott, nagy
szükség lenne a tudatos kerékpáros közlekedésre való nevelésre.
Szintén itt merült fel az igény egy a
gazdasági szereplők és az önkormányzati szakemberek közötti párbeszédet
segítő kerekasztal létrehozására, valamint az óvodai férőhelyek mennyiségi
és minőségi fejlesztésére is – ez utóbbi
a megyei programban is kiemelt helyen
szerepel.
(kj)
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Gyuricza csaba az MTa dokTora lesz

Kutatások a fenntartható agráriumért
Sikeresen megvédte az MTA
doktora cím elnyerésére A talajés környezetminőség javítása
és fenntartása növénytermesztési módszerekkel címmel benyújtott értekezését a február
24-i nyilvános vitán Gyuricza
Csaba, a Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának egykori dékánja.
Gyuricza Csaba kutatómunkája három területet ölel fel. Ezek a környezetminőség javító művelés, a zöldtrágya, mint talajminőség javító (és vetésváltás ésszerűsítő) módszer; végül a
környezet és gazdálkodás minőségét
javító energianövény termesztés.
A jelölt a nyilvános vitán elmondta, a
disszertáció összeállítása során több
szempont is indokolta, hogy a három
nagy témakört egy rendszerbe illessze.
Megállapítható, hogy valamennyi a talaj- és környezetminőség javítását és

munkássága ezeket a szakterületeket
fedi le.
Az értekezés alapjául szolgáló szabadföldi kísérletek három különböző helyszínen zajlottak. Mivel Gyuricza Csaba
PhD doktori tanulmányait párhuzamosan folytatta Gödöllőn és Bécsben,
ezért a talajvédő művelési rendszerek
kutatását Alsó-Ausztriában, St. Pölten
mellett a Bécsi Agrártudományi Egye-

Március elsejétől államtitkári rangban dr. Gyuricza Csaba az elnöke a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak. A gödöllői szakember lemondott a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kara dékáni feladatainak ellátásáról.
fenntartását szolgálja, s kutatásaival a
növénytermesztési gyakorlat számára
kívánt tudományos megalapozást adni.
Emellett rá kívánt mutatni a növénytermesztési kutatások sokszínűségére és
interdiszciplináris jellegére, hangsúlyt
szeretett volna adni annak az iránynak,
hogy a szántóföldi növénytermesztés
alapfunkciói az elmúlt években kibővültek, és elkerülhetetlenné vált új
területek, például az energianövények
termelésének kutatása. Végül: eddigi

tem kísérleti területén állították be 19
évvel ezelőtt. Az üzemi talajművelési
kísérleteket a Pest megyei Pándon, 6
gazdaság területén folytatták le, ahol
lehetőség volt üzemi körülmények között is vizsgálni a talajművelés és a vetésszerkezet (elővetemények) hatását a
talaj állapotára. A másodvetésű zöldtrágyanövények és az energia növények
vizsgálatát a SZIE Növénytermesztési
Bemutató Központjában, Szárítópusztán végezték.
lt

Művészetek Kertje – Gödöllői Irodalmi Díj 2015
Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői Városi Könyvtár Irodalmi Kerek
Asztala, az Irka és a Gödöllői Ottlik
Kör irodalmi díjat alapított 2012-ben,
melynek célja Gödöllő és a gödöllői
kistérség tehetséges, pályakezdő irodalmi alkotóinak felkutatása, támogatása, elindítása az írói pályán, valamint elismerésben részesítése. A díj
fővédnöke dr. Gémesi György polgármester és dr. Nánási Éva, Gödöllő címzetes főjegyzője. A díjat évente
meghirdetett pályázat keretében neves
szakmai zsűri bírálja el.
A díj szellemisége minden évben Gödöllő város tematikus évéhez kapcsolódik, melynek címe idén: Művészetek kertje – Gödöllő, 2015. Ember és
természet együttélése, közös lélegzete
lehet művészeti gondolat éppúgy, mint
a környezettudatosság, a természet
harmonikus fenntarthatóságának kérdése is. Ezért a Gödöllői Irodalmi Díjra 2015-ben olyan alkotásokat várunk,
melyek hangulatukban, témájukban az
ember és természet harmóniáját, kapcsolatát idézik meg.
Pályázni április 26-ig két kategóriában – próza és vers – lehet. A pályázatra még nem publikált írásokat
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várunk. Egy pályázó maximum kettő verset és egy prózai írást küldhet
be. Versnél terjedelmi korlát nincs,
prózánál maximum 15 ezer karakter
(szóközökkel együtt). A pályázatra a
jelentkező kizárólag saját szellemi tulajdonát képező művet küldjön be. Ha
a pályázó máshonnét vesz át szöveget/
szövegrészletet (akár csak néhány szót
is), akkor mindig pontosan tüntesse fel
az átvétel tényét.
A pályázat jeligés. Nevezési díj nincs,
a nevezés alsó korhatára 16 év.
A pályaműveket elektronikusan az
irodalmidij@gvkik.hu email címre és
nyomtatott formában is a következő
címre kérjük elküldeni: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 8.
Mindkét esetben fel kell tüntetni az
üzenet tárgyában vagy a borítékon:
Gödöllői Irodalmi Díj 2015.
A pályaművekre csak a jeligét szabad ráírni és a kategóriát (vers vagy
novella). Kézírásos pályaműveket nem
fogadunk el, és a pályaműveken személyes adat NE szerepeljen.
A pályázathoz külön, zárt borítékban
(emailben külön word dokumentumban) csatoljanak egy adatlapot: jeli-

ge, név, életkor, kategória, lakcím,
telefonszám, email-cím, bemutatkozás. A jelentkezőktől pár soros bemutatkozást kérünk, valamint a gödöllői
kötődés részletezését, amennyiben
nem rendelkezik állandó gödöllői lakhellyel.
A beérkezett műveket neves személyekből álló szakmai zsűri bírálja el:
Czigány György, József Attila-díjas
író, költő, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, Galántai Zoltán, író,
jövőkutató, Kemény István, József
Attila-díjas költő.
A pályázat összdíjazása bruttó
170.000 forint, melyet a zsűri a beérkezett alkotások függvényében oszt
meg. Ezen felül a díjazottak oklevélben részesülnek. A Gödöllői Irodalmi
Díjat 2015. június 6-án, szombaton, a
Könyv Ünnepe Gödöllőn rendezvény
keretében adják át.
További információ:
Istók Anna: 06-70/674-4199
vagy istoka@gvkikhu

Búcsú Tóth Katalintól
Hosszan tartó súlyos betegség
után, életének 56. évében elhunyt Tóth Katalin, az Arzenál
áruház tulajdonosa.
1981-ben nyitotta meg első gödöllői üzletét, amiben minden
megtalálható volt, ami a szocialista hiánygazdaság miatt az állami üzletekből hiányzott, s ami
nagy szolgálatot tett azokban az években a gödöllői és a környékbeli
építkezőknek. A rendszerváltás után 1994-ben az elsők között hozott
létre egy minden vásárlói igényt kielégítő, színvonalas, külsőségeiben
is impozáns műszaki áruházat, amely a mai napig is Gödöllő egyik
vonzó kereskedelmi központja.
Az Arzenál Áruház tulajdonosaként jó együttműködő partnere volt a
város vállalkozóinak, nagy figyelmet fordított a vásárlási igényeknek
megfelelő árukínálatra, a kulturált szolgáltatások nyújtására.
Munkáját 2009-ben a képviselő-testület Gödöllő Vállalkozója-Díjjal
ismerte el.
Tóth Katalint 2015. március 6-án, pénteken 13 órakor a bagi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Bucsy László a Vitézi Rendről
Történelmi kalandozásra invitálja az érdeklődőket a Gödöllői Akadémia követező,
március 6-ai programja. A vitézi rend történetéről és eszmeiségéről tart előadást az
érdeklődőknek dr. vitéz Bucsy László, a Történelmi Vitézi Rend törzskapitánya.
A Történelmi Vitézi Rend tagjai
rendszeresen részt vesznek a városi ünnepségeken, rendezvényeken,
nem egy ezek közül az ő kezdeményezésükhöz kötődik. Sokukat
városszerte jól ismerik, tisztelik.
De azt hiszem, ha megkérdeznék az
utca emberér, mi is az a vitézi rend,
kevesen tudnának rá válaszolni.
Bucsy László előadása átfogóan
ismerteti a rend történetét, eszmeiségét, s mindezt a vetítéssel, tárgyi

emlékekkel,
dokumentumokkal
teszi nem csak izgalmassá, hanem
hitelessé. Az érdeklődők 1920-as
megalapításától napjainkig kapnak
történeti áttekintést a rendről, s kaphatnak képet annak tevékenységéről. A Gödöllői Akadémia előadása
március 6-án 18 órakor kezdődik a
Művészetek Háza rendezvény- és
kiállítótermében.
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Családi titkok
Minden családban vannak olyan
emlékek, amik feledésbe merülnek, hogy azután felbukkanva az
idő homályából, kutatásra késztessék valamelyik leszármazottat. Emlékek, amik könnyeket
csalnak a szemünkbe, titkok,
amikről lehet, hogy jobb, ha nem
töröljük le a feledés porát.

De ember legyen a talpán (pláne ha nő
az illető), aki kibírja, hogy ha felfedez
valamit, ami nem illik bele a családról
kialakult képbe, annak ne akarjon utána
járni. A kíváncsiság nagy úr. Mair pedig nem csak kíváncsi, hanem elég vagány is ahhoz, hogy egy titok nyomába
eredjen. Amikor szülei halála után testvéreivel kiürítik egykori házukat, egy
láda mélyén bukkan rá egy különleges
anyagból készült csodálatos díszítésű kendőre. Arra hamar rájön, hogy a
kendő a nagymamájáé volt, aki egykori
misszionárius feleségként él Indiában,

csak éppen a kendő túl szép,
szép nem illik a
szerény hittérítő feleségéhez.
S ezzel kezdetét is veszi egy izgalmas
utazás téren és időn át. A regényben
ugyanis egyszerre kísérhetjük nyomon
Mair és nagymamája, Nerys utazását.
Együtt barangolhatjuk be velük India
legeldugottabb részeit, s nemcsak a mai
állapotokat ismerhetjük meg, hanem a
múlt század negyvenes éveinek min-

dresch mihály A cimBAliBAnddel muzsikál

12 év után újra egy színpadon
Különleges találkozás és egy fergeteges koncert helyszíne lesz a Művészetek Háza március 22-én 19 órakor,
amikor a Cimbaliband Dresch Mihállyal lép színpadra. A Liszt-díjas
jazz szaxofonossal olyan régen hallott dalokat szólaltatnak meg, amik
több, mint egy évtizede nem hangzottak el a színpadon.
A régi idők közkedvelt gyermekjátékát juttatja az ember eszébe a Cimbaliband zenekar új produkciója,
melynek során két nagyszerű zenész
évtizeddel korábbi találkozásának
egymásra hatása tükröződik.
Unger Balázs, a Cimbaliband vezetője két évig volt tagja a nagyszerű
magyar jazz szaxofonos, Dresch Mihály Quartetjének. Ezalatt rengeteg
hazai koncerten kívül London, Párizs,
Stockholm és Berlin színpadain is

megfordultak együtt. Március 22-én
12 év csend után ismét közös műsorral készül a zenész, de a helyzet most
fordított: Unger Balázs zenekara látja
vendégül Dresch Mihályt. A Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, érdemes és
kiváló művész, a mai magyar dzsessz
kiemelkedő alakja, aki a magyar népzene és a jazz ötvözésén alapuló saját

nívódíj és három ráAdás

Fúvószenekari tavaszköszöntő
(Folytatás az 1. oldalról)
Köszöntőjében elmondta, hogy a Gödöllői Városi Fúvószenekar fennállása alatt Európa számos országában
megfordult, díjak sokaságát gyűjtötte
be, a legmagasabb színvonalon műveli a műfajt és népszerűsíti a magyar

fúvószenei kultúrát. Ezt a szolgálatot
elismerve részesítette a szövetség elnöksége a szervezet Nívódíjában városunk kiemelt művészeti csoportját.
A plakettet és az oklevelet Ella Attila
vette át.
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Dr. Friedrich András azt is megemlítette, hogyan soproni zenekarral tavaly nyáron Debrecenbe utazva volt
szerencséjük fellépni Gödöllőn is,
amit nagy megtiszteltetésnek tart.
Az előadás folytatásában az Egyenlítőn átívelve Brazíliába is elrepítette
a közönséget a zenekar, ahol pedig
az ősz kezdődik. Erre
azonban senki sem
gondolt a széksorokban, hiszen mindenkit
áthatott a tavasz ígérete.
A ráadások végén a
közönség állva tapsolta meg a Gödöllői
Városi Fúvószenekar
magas színvonalú előadását.
Pár perc pihenő után a Művészetek Háza kiállítótermében Gémesi
György polgármester köszöntötte a
zenekart, méltatva a város kulturális életében évtizedek óta betöltött

dennapjaiba is bepillanthatunk.
Nerys Watkins ugyanis 1941 elején friss
házasként hagyta el Nagy-Britannia
vidéki életét, hogy elkísérje misszionárius férjét a távoli India egzotikus
városába, Szrinagárba. Amikor férje
Kasmír szívébe küldi, hogy nyugodtan végezhesse munkáját, Nerys egy
teljesen új világot fedez fel. A háború
árnyékában mindennaposak a brit táncestélyek, a flörtölések és a pletykálkodások. Nerys hamarosan azon kapja
magát, hogy veszélyes és szenvedélyes viszonyba bonyolódik. Mire újra
csatlakozik hozzá a férje, már teljesen
más asszonnyá válik. Mair nagyszülei
nyomdokait követve utazik Indiába és
izgalmas nyomozása során nemcsak
Kasmírig jut el, hanem keresése időközben olyan küldetéssé is válik, mely
a saját életét is örökre megváltoztatja.
Új barátságok, kemény fizikai és lelki
megpróbáltatások várnak rá. Bízik benne, hogy megtalálja nagyszülei nyomát, de sosem fordulna meg a fejében,
hogy milyen sok titokról lebbenti fel a
fátylat.
(Rosie Thomas: A kasmírkendő) nyf

zenei világot alakított ki, s a szaxofon
mellett a cimbalom is közel áll hozzá.
S, hogy mire számíthat a közönség?
Felcsendül majd több régi Dresch
Quartet dal kicsit más köntösben, de
a Cimbaliband dalok sem úszhatják
meg Dresch Mihály legendás szaxofon improvizációit. A műsor országos
premierje az erre legméltóbb helyen
kerül bemutatásra, a Cimbaliband főhadiszállásán, a gödöllői Művészetek
Házában.
Dresch Mihály a készülő koncertről
úgy fogalmazott: „Számomra mindenképp izgalmas lesz! Azóta én sem
játszottam ezeket a dalokat, úgyhogy
nekem is új lesz elővenni, leporolni,
felfrissíteni. Érdekes élmény lesz.
Kíváncsi vagyok, hogy meg tudjuk-e
csinálni, amit elterveztünk, várakozással nézek a koncert elébe!”
A koncert a tervek szerint nem egyszeri találkozás lesz, hanem egy stabil alapokra épülő új, közös munka
kezdete.
jk

szerepét. Ella Attila elmondta, hogy
lengyelországi
vendégszereplésre
készülnek, ami pedig a távlati terveiket illeti, 2016-ban, Gödöllő várossá
nyilvánításának ötvenedik évfordulója alkalmából testvérvárosi fúvószenekari fesztivált szeretnének rendezni.

Dr. FriedrichAndrás kiemelte a fúvószene közösségerősítő szerepét, elismeréssel adózott a muzsikusoknak,
akik munka és tanulás mellett vállalkoznak a közös zenélésre és nagyra
értékelte a közönség szeretetét is, ami
ezen az estén is megnyilvánult.
lt

TÓTH PÉTER FOTÓI A CIVIL HÁZBAN

Nem nagyon van olyan rendezvény Gödöllőn, ahol Tóth Péter ne lenne ott, hogy
megörökítse a legfontosabb, legjellemzőbb pillanatokat. Március 8-án megnyíló
kiállításán az elmúlt 3-4 esztendőben készített fényképeiből válogat, és a gödöllőiek mellett megismerteti az érdeklődőket más településeken készült alkotásaival is.
A szép fotókban való gyönyörködés mellett egyfajta visszatekintésre is lehetőséget ad Tóth Péter kiállítása, hiszen visszaköszönnek kulturális életünk, ünnepeink emlékezetes pillanatai, de helyet kap itt a természet szeretete és a hagyományőrzés fontossága. Lehetőséget kapunk a találkozásra a talán már rég nem
látottakkal, hiszen barátok, ismerősök mosolyognak ránk, portrék olyanokról,
akik közöttünk élnek, és olyanokról, akik valamiért, egy pillanatra fontossá váltak a fotós számára. A március 8-án 16 órakor nyíló kiállítást Mészáros Annarózsa fotográfus nyitja meg.
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a gödöllői tábor volt a legkegyetlenebb

azok a csodálatos lovak!

Új kiállítás a Polgármesteri Hivatalban A kommunizmus áldozatai

Gémesi György polgármester köszöntője után a tárlatot Fehér Károly, a Magyar Lovas Szövetség

lóval vették
be a várost.
A fehér ló
az égi tudás
szimbóluma
a Bibliában.
A mesékben
fehér
lovak segítik
a hősöket,

kommunikációs
k
iká ió igazgatója
i
tój nyitotta
it tt
meg. A tárlaton – ami már az ország
több pontján is látható volt – a biatorbágyi alkotóközösség tagjainak
szemszögéből mutatja be e csodás
állatok mindennapjait, versenyeit,
látványos szerepléseit.

á
általuk
pedig
e
elűzhető
a
g
gonosz
erő.
A háromlábú
l az ördög
ló
hátaslova;
a lópata vis
szont
elűzi a
b
boszorkányok
kat.
Akkorib sokan
k úgy
ú vélték,
élték hogy a lovak
ban
érzékelik a szellemeket és a jövőbe
látnak.
A ló az ősi nomád magyarok hitvilágában különösen fontos szerepet
játszott: mesebeli erővel és mágikus
tulajdonságokkal ruházták fel őket.

Fehér
Károly
A megnyitón
itó F
hé Ká
l a ló
kultúrtörténetének legjelentősebb állomásait elevenítette fel.
Az ókortól a reneszánszon és a
barokkon át a modern időkig a ló
szimbóluma számtalan értelmezésben jelent meg: művészetben, irodalomban, szólásokban és közmondásokban, népmesékben a ló sokszor
titokzatos alakként bukkant fel és
mindenhol tiszteletet, megbecsülést
parancsolt. A ló egykoron a közösség tagjának számított, a társadalmi
hierarchia fontos részét képezte. Első
ábrázolása a jégkorszak idejéből
való. Az antik mitológiában a ló az
istenek nélkülözhetetlen társa volt;
számtalan istenség szekerét is lovak
húzták. A kanca a trójaiak szent állataként ismert; a görögök pedig a fa-

Ő i k hazánkat
h á k t iis lóháton
lóhát hódítothódít t
Őseink
ták meg. Hitték, hogy a ló a túlvilágon
is segíti gazdáját, ezért a halott lovas
mellé a lovát is eltemették. Móricz
Zsigmond szerint az ember és a ló
ismeretlen okok miatt olyan barátságban tud lenni egymással, mint semmilyen más állat. Az embernek imponál
p
a ló, és előfordul-hat, hogy a lónakk
is az ember. A lóó
a civilizáció ré-sze, élő legenda.
Életminőségett
ad, rendre, fe-gyelemre oktat.
Helyettünk és ér-tünk cselekszik,
gyógyír bajaink-ra.

Február 27-én, pénteken a városháza első emeleti folyosógalériáján nyílt meg a Csodás
lovak, lovas csodák c. vándorkiállítás – a Biatorbágyi Fotóklub jóvoltából.

Február 25. a kommunizmus
áldozatainak emléknapja annak apropóján, hogy 1947-ben
ezen a napon tartóztatták le
a szovjet megszálló hatóságok Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt főtitkárát, akit
országgyűlési képviselő lévén
mentelmi jog védett.

Megújulhat a kastélykápolna

szentelték fel. A kastéélytemplom belsejében Grasssalkovich
I. Antal gróf velencei mozaikképe és a Grassalkovicch-címer
is utal az építtetőre, aki új kastélyában – a lebontatott református templom helyébe – éppíttette a
Nepomuki Szent János tiszteletére 1749-b
ben felszentelt, gazdagon díszített barokk kastélyytemplomot. Főoltárát fekete márványoszlopokon nyu
yugvó
u
baldachin teszi elegánsan nagyvonalúvá, főo
oltárképe
a templom védőszentjét ábrázolja, bal oldali mellékoltárán a kálvária és Szent József, jobb oldaloon Szent
Antal és Mária mennybemenetele látható. A kastélylyal – lépcsőn megközelíthető – zárt oratórium
m kötötte
össze, jelenleg ez nyújt rálátást a templombellsőre. Az
1769-től 2008-ig volt Gödöllő katolikusainakk plébániatemploma, szolgálatát kezdetben a kapucinuus szerzetesek, majd 1811-től világi papok látták el.

Az egyházról az államra szállt
(folytatás az 1. oldalról)

A kastélykápolnát az elmúlt években már sem hívek, sem turisták nem látogathatták, mivel az épület
balesetveszélyessé vált, felújítására azonban nem találtak lehetőséget. A Váci Egyházmegye és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az épület további hasznosítása érdekében folyamatos egyeztetéseket folytat,
hogy a kápolna visszanyerje régi fényét, újra látogathatóvá váljon és igény esetén liturgikus térként is szerepet tölthessen be a kastélyegyüttes életében.
Az adásvételhez a Miniszterelnökség, valamint a
ForsterKözpontishozzájárult.Akastélykápolnátasalzburgi születésű Mayerhoffer András tervezte, alapkövét 1746-ban tették le és három évvel később

Mi, magyarok olyan szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy számtalan
csodalóra lehetünk büszkék: Kisbér,
az Epsom Derbyt is megnyerő versenyló, aki ezzel a kártyaadósságba
keveredett gazdája életét mentette
meg. Kincsem, aki élete során, négy
teljes szezonon keresztül 54 versenyen indult és Európa legjobbjait verve mindig győzött. Imperiál, aki talán
a 20. század egyik legnagyobb lova.
Sellő, aki az 1936-os berlini olimpián
érmet szerzett. Vagy Magyarország
legeredményesebb díjlova, a Dallos
Gyula lovagolta Aktion. Nem mehetünk el Mythos mellett sem: a Lázár
testvérek sikereiben főszerepet játszott a nyolc világbajnokságon sikert
sikerre halmozó – a világ legeredményesebb – lipicai kanca.
Fehér Károly kiemelte: a számtalan művészeti ág közül a valóságot
legjobban megközelítő alkotási mód
a fotográfia világa. A biatorbágyi fotóművészek együtt repülnek a lovakkal. Képeikben élet, hitelesség, gondolat, munka, szorgalom és tehetség
van; talán a látszat alatti valóságot is
láttatják.
Ahogy Babits Mihály mondta:
„Lovak nélkül élni lehet, de nem érdemes!”
A kiállítás március 29-ig tekinthető meg, munkaidőben és hétköznapokon.
((kj)
j)

2015-én azonban nem csak ezen a
napon emlékezünk a kommunista
diktatúra áldozataira, az idei esztendő ugyanis Magyarországon a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok
és kényszermunkások emlékéve, így
egész évben emlékezünk arra a mintegy 700 ezer emberre, akit a második
világháború végén vagy után deportáltak az országból.
Mára kevesen maradtak az egykor
málenkij robotra hurcoltak, akik közül sokan csak a rendszerváltás után
mertek beszélni megpróbáltatásaikról… már ha egyáltalán túlélték.
A deportálás egyik állomása volt a
gödöllői gyűjtőtábor, amit az egykori premontrei gimnázium területén
alakítottak ki. A túlélők visszaemlékezéseiből kiderül, ez volt az egyik
legkeményebb „hadifogoly” tábor,
ahol – az elnevezés ellenére – a foglyok 80-85 százalékát civilek alkották. Volt, hogy 40 ezer embert zsúfoltak itt össze, úgy, hogy lefeküdni
sem volt lehetőségük, sokan télen is
a szabad ég alatt a havon töltötték az
éjszakákat. „Egy talpalatnyi hálóhelyért a foglyok között állandó, gyakran tettleges harcok folytak” – emlékszik vissza az egyik fogoly. Nem
csoda, hogy sokan már azt sem élték
meg,hogy bevagonírozzák őket.
„A gödöllői táborban eleinte, naponta 50-60, később 100-nál is több
halottat földeltek el a foglyok a tábor
melletti erdőben, illetve a közeli kuko-

ricásban jeltelen tömegsírokban” – írja
visszaemlékezésében Bognár Zoltán.
Kalmár Imre Budapestről került a
táborba. A körülményekre így emlékezett vissza: „ Éjszakai pihenésünk
sem volt felhőtlen: szorosan egymás
mellett feküdtünk a folyosó kövén,
bent a teremben is csak ülve fértünk el, úgy aludtunk A premontrei
gimnázium
épületében
l
legalább
30332 ezer hadiffogoly sínyllődött már.
A
Az ivóvízért
iis sorba kelllett állnunk.
A
Akinek ehh nem volt
hez
e
elég
türelme,
h
hólevet ivott.
Meg is bánM
tta!...Éjszakai
pihenésünk sem volt felhőtlen: szorosan egymás mellett feküdtünk a folyosó kövén, bent a teremben is csak
ülve fértünk el, úgy aludtunk. Nem
tudtunk kinyújtózkodni sem. Vesénk
alaposan felfázott: a latrinát sem értük mindig el... Harminckét hónapot
töltöttem hadifogságban, de a gödöllői közel két hónap volt a legrosszabb,
legkegyetlenebb.”
Baranyai Bélát a megérkezéskor
az egész csapatot egy hatalmas birkaólba terelték. Földre szórt szalmán
fekve, étlen-szomjan töltöttek el öt
napot. „Január 30-án reggel mindenkit kizavartak az akolból, és továbbhajtottak egy nagy épület elé, amely
kettős szögesdróttal volt körülvéve,
négy sarkán reflektoros őrtornyokkal
és golyószórós őrökkel. Motozás és
zabrálás után engedtek csak be az
épületbe. Állítólag már 20 ezer fogoly tartózkodott ott.
Február 10-én kezdődött a bevagonírozás, aminek a vége a sztalinói
6. és 13. tábor, majd a dzsezkazgani
büntetőláger (Kazahsztán) lett.”
Az egykori hadifogolytáborra tábla emlékeztet az egykori premontrei gimnázium, a mai Szent István
Egyetem épületének falán.
Források:
Bognár Zalán:
A polgári lakosság tömeges, szovjet fogságba hurcolásának okai és módszerei
Magyarországon 1944/45-ben;
Hadifoglyok írják – mek.niif.hu
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ITT TAVASZ, MEGÉRKEZETT AZ ELSŐ GÓLYA SZOMBATHELYRE
Unjuk már a sötétet, a hideget, ünnep sincs, már ami romantikusan vonzóvá tenné a telet, így
egyre inkább ellendrukkerei lettünk Tél tábornoknak. A beköszöntött jó idő azonban még változékony.
Most azonban újabb löketet kapott a rügyfakadás. Február 22-én szombaton megtörtént az
idei első fehér gólya észlelés Szombathelyen.
nyugat.hu

Kölyökkutya vásárlása
Ha hosszas mérlegelés után
úgy dönt valaki, hogy kölyökkutyát vesz magához, úgy érezheti, hogy nincs is több teendője,
mint egy tündéri kiskutya beszerzése. Pedig nagyon fontos
kérdéseket kell feltennie és átgondolnia, hiszen jobb esetben
10, de akár 16 évre is döntünk
egy élet felett.
Bármily meglepő, a legfontosabb teendő ilyenkor hasonló, mint egy autó
vásárlásakor. Szakember véleményét
kikérni felelősségteljes döntés, mely
megkönnyítheti életünket. Ha egy
élettelen eszköz megszerzésére ennyire körültekintőek vagyunk, akkor miért ne lennénk azok ebben az esetben
is? Kit is kérdezzek meg? Barátokat,
szomszédot, tenyésztőt, állatorvost…?
Biztos mindenkinek van egy tuti tippje,
egy jó sztorija, rémmeséje. Azonban,
aki a legtöbbet foglalkozik a kutyák-

kal, azok tulajdonságaival, előnyeivel
és “hátrányaival”, az a kutyakiképző.
Tehát keressünk fel egy jó nevű kutya-

iskolát, ahol tapasztalt oktatók dolgoznak. Ők segíteni fognak kiválasztani a
számunkra legmegfelelőbb fajtát.
Valószínűleg ezekhez hasonló kérdésekkel próbálja segíteni a döntést:
• kinti vagy benti kutya?
• kistestű vagy nagyméretű?
• aktív vagy
nyugodt?
• egyedülállónak,
párnak,
családnak választok?
• mennyi szabadidőm van?
• sportos vagy
otthonülő vagyok?
• a szőrét tudom rendszeresen ápolni vagy sem?
Keverék vagy fajtatiszta? Mindkettő mellett szólnak érvek, de egyikük
sem kevesebb a másiknál. Ugyanolyan
szeretet tudnak adni,
ugyanannyi törődést
igényelnek.
A keverék kutyáknál
nem tudhatjuk előre a
pontos méreteket, küllemet, csak megközelítőleg lehet tippelni. Az
idegrendszerét, hogy
milyen felnőtté válik,
pedig biztosan csak
szakemberrel tudjuk jól feltérképezni.
Ehhez azonban nem elég egy alkalom,
többször meg kell nézni az ebet, lehe-

tőség szerint a menhelyen kívül. Ha
keveréket fogadok örökbe egy menhelyről, akkor segítettem egy bajba
jutott élőlényen.
A fajtatiszta kutyáknál annyiban könynyebb a választás, hogy előre tudni
lehet, hogy mik a fajta főbb jellemvonásai. Ehhez azonban fontos, hogy
tenyésztőtől vásároljunk kutyát, aki

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

ÁPRILIS 11-IG KEDVEZMÉNYES ÁRON
KAPHATNAK OLTÁS A GÖDÖLLŐI KUTYÁK
Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni
kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben
az alábbi időpontokban kedvezményes áron adathatják be:
Március 9-13., hétfő-péntek, 9-11, 17-19 óráig,
Március 14., szombat, 9-11 óráig:
KOVAVET BT. RENDELŐJE, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Március 16. és 18., hétfő, szerda, 17-19 óráig,
Március 20., péntek, 8.30-10 óráig,
Március 21., szombat, 9-11 óráig:
DR. BUCSY LÁSZLÓ RENDELŐJE, Blaháné u. 55.
Március 23-28., hétfő-szombat, 8-9 óráig:
DR. BODÓ SZILÁRD RENDELŐJE, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Március 30-április 3., hétfő-péntek, 17-18 óráig,
Április 4., szombat, 9-11 óráig:
DR. KOLESZÁR ISTVÁN RENDELŐJE, Árpád u. 32.
Április 7-10., kedd-péntek, 9-11, 17-19 óráig,
Április 11., szombat, 9-11 óráig:
PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDELŐ, Gödöllő, Szabadság út 97.

gyakran még garanciát is nyújt az általa eladott kölyökre. A drága néha olcsóbb elv itt is működik. Lehet, hogy
egy szaporítótól meg tudom venni a
kiskutyát húszezerért, de lehet hogy
a sokszorosát fogom elkölteni gyógyszeres kezelésekre, műtétekre, esetleg
élettartama aggasztóan rövid lesz. A
legnagyobb kiadás sosem a vásárlás,
hanem ami ezután következik. Ha nem
engedhetem ezt meg anyagilag, akkor
inkább várjunk még egy kicsit a vásárlással.
Fontos, hogy jó idegrendszerű, bátor,
nyitott kölyköt válasszunk ki. A túlzottan félénk vagy agresszív kutyussal
nem biztos, hogy egy kezdő gazdi boldogan tud együtt élni.
GKSK

A kedvezményes veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.500 forintba
kerül. Ez az összeg tartalmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket. A szintén
kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta ára
300 forint/10 testtömeg kilogramm.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi
Kamara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási
könyvet állítunk ki, aminek a költsége 500 forint.
Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve háznál,
de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat is ki
kell fizetni.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM
rendelet szól. Ennek értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni, majd mindezt 6 hónap múlva megismételni.
A felnőtt kutyát minden évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
FONTOS TUDNIVALÓ:
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható.
Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.
Veszettség ellen csak microchippel megjelölt eb oltható.
Aki 2012. december 31-ig nem végeztette el kutyája microchippes jelöltetését, a veszettség elleni védőoltás alkalmával ezt is kérheti, aminek költsége 5.000 forint.

Megkezdődött a medvehagyma szezonja
Az enyhe télnek köszönhetően idén a szokásosnál korábban jelent meg ez a növény az erdőkben. Egy ember egy alkalommal legfeljebb két kilónyit vihet haza belőle. UGYANAKKOR, AKI
SZEDNI MENNE, NEM ÁRT HA TUDJA, HOGY NAGYON KÖNNYEN ÖSSZE LEHET TÉVESZTENI A
MEDVEHAGYMÁT A GYÖNGYVIRÁG LEVELÉVEL; EZ UTÓBBI PEDIG SÚLYOS MÉRGEZÉST OKOZ.

MEDVEHAGYMA

GYÖNGYVIRÁG

ÍGY LEHET MEGKÜLÖNBÖZTETNI A MEDVEHAGYMÁT A RÁNÉZÉSRE NAGYON HASONLÓ
GYÖNGYVIRÁGTÓL ÉS KIKERICSTŐL:
• A medvehagyma virágja kicsi, fehér, csillag alakú és a szár végén fejlődik. Egyedül ennek a növénynek van
fokhagyma szaga, a másik kettő szagtalan. Levelei ívesen visszahajlanak, 3-4 centi szélesek.
• A gyöngyvirág virágai harang alakúak, a szár mentén nőnek.
• A kikericsen tavasszal soha nincs virág, és az erdőkben élő medvehagymával ellentétben réteken, napos mezőkön található meg.

A medvehagymát a népi gyógyászat különböző formában használja. Az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatása
közül főként vér-, gyomor- és béltisztító hatását emelik ki, de a szív- és érrendszer működését segítő hatása is fontos.
Koleszterincsökkentő és baktériumölő tulajdonsággal is rendelkezik. A tavaszi tiszítókúrákhoz gyakran javasolják.
A medvehagyma igazi gasztronómiai értékkel bír. Sokféleképpen felhasználható: zöldköretként, ecetes vagy olajos
öntetű salátaként, leves, főzelék, fasírt ízesítésére egyaránt alkalmas.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Március 7-én és 8-án
9-11 óráig:

Szombat: 10-12,
vasárnap: 16-19-ig,
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Székely Dániel
Tel.: 30/588-8590.

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 06-20/991-3057
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AtlétikA – Felnőtt Ob

GEAC: 5 arany, - 1 ezüst - és 3 bronzérem
Február 21-22-én rendezték
a fedett pályás idény legnagyobb versenyét, a felnőtt országos bajnokságot, ahol a
GEAC atlétái, azon belül Karlik
Pál csoportja kiemelkedően
szerepelt és 5 arany -, 1 ezüst
- és 3 bronzérmével az éremtáblázat első helyén végzett,
ami a szövetség elismerését
is kiérdemelte.

2015. márciuS 3.

Sport

múlva kezdődő Európa Bajnokságon
képviselje hazánkat, városunkat és a
GEAC-ot! 400 m-es női síkfutásban
Kálmán Csenge (58,25) a várakozásoknak megfelelően a harmadik helyen végzett. Pázmándi Zsolt és Baráti Patrícia 4., ill. 5. helye 60 síkon
szintén kiválónak mondható.
A második napon először a még junior
korú Répási Petra egyéni csúcsot futva (8,48) aranyérmes lett 100 m gáton,

ugyanitt Juhász Fanni (8,60) bronzérmet vehetett át. Kaptur Éva kétséget
sem hag�ott a felől, hog� 200 m-en
verhetetlen, 24,06 mp-es ideje szintén biztató. A nap végén a 4x400 m-es
számokban magabiztos futással „hozta a kötelezőt” férfi váltónk (a képen:
Mucsi Róbert, Takács Ákos, Kámán
Bálint, Kovács Zoltán) és nyerte az
5. aran�at, míg a fiatal, három junior
korú versen�zővel felálló női váltónk
(Répási Petra, Baráti Patrícia, Koczkás Dóra és Kálmán Csenge) bronzérmet szerzett.
-kb-

Az első napon Juhász
Fanni rúdugrásban 410
cm-es eredménnyel fölényesen nyert, míg Kovács
Zoltán lélekemelő kön�n�ed futással, kiváló idővel
(47,62) végzett első hel�en a
400 m-es síkfutásban,melyl�el megerősítette a vezető
helyét a ranglistán. Kaptur
Éva ugyan elvesztette a 2
éve tartó veretlenségét 60
m-en, azonban a 7,36 mp-es
óriási egyéni csúccsal ezüstérmet nyert és igen közel
került ahhoz, hogy a két hét

A Gödöllő 18 ponttal a 11. hel�en
áll a bajnoki tabellán.
Pest megyei I. osztály, 16. forduló: Üllő SE – Gödöllői SK 1-1 (10) Gól: Milkó Dávid.
Pest megyei I. osztály
17. forduló
Március 7., szombat 14:30
Gödöllői SK – Takson� SE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
A tavaszi menetrend a godollo.hu
weboldalon megtalálható!

Megyei II. osztály – Remek
GEAC rajt
Kiválóan nyitotta a szezont a
Gödöllői EAC, akik a dobogó
második hel�én álló Aszód FC
együttesét verték 6-1-re hazai kör-

FutsAl – A MunkA gyüMölcse

Győzelmi szériában a gödöllőiek
Az elmúlt szűk két hétben
három bajnoki mérkőzést
játszott a gödöllői MAG-LOG
Team CFT csapata a futsal NB
II. keleti-csoportjában. A mérleg: három győzelem.
A gödöllői fiatalok elkapták a fonalat
és stabilizálták 10. helyüket a tabellán.
Előbb a Mag�ar Máltai Szeretetszolgálat SE otthonából hozták el a három

Február 21-22-én Varsóban vett
részt kard Világkupa viadalon
Gémesi Csanád és Gémesi Botond, míg a GEAC vívó-szakosztályának utánpótlás korú vívói
hazai versenyeken szerepeltek
és remekeltek.
Gémesi Csanádnak ezúttal sem volt
szerencséje a sorsolásnál, ugyanis ismét a későbbi g�őztes ellen vérzett el.
A varsói Vk-versen�en 205-en indultak egyéni kard fegyvernemben, köztük két gödöllői, Csanád és Gémesi
Bence. Bence a 32-be jutásért az orosz
Jakimenko ellen vérzett el 15:13-ra
és összesítésben a 64. helyen végzett,
míg Csanád a 32-közé jutásért verte az
olasz Pellegrinit 15:13-ra. A 16-közé
jutásért a későbbi g�őztes, koreai Gu
Bon Gil verte 15:10-re a gödöllői kard-

vívót, így összesítésben a 25. helyen
végzett Varsóban.
Reménység országos kard versen�en g�ermek fiú korcsoportban Révész Márton az 5. helyen végzett, míg
a lányoknál Missuria Pálma az 1. helyet szerezte meg.
A Fülöp Mihál� országos tőr versenyen két ezüstérmet szereztek a gödöllőiek. Serdülő lán� korcsoportban
Hanzl Lilla (a képen), míg az újonc
lányoknál Zászkaliczky Piroska végzett a 2. helyen.
-li-

Idegenből visszahozott pontok

Pontok és gólok az első játéknapon

A meg�ei I. osztál�ban szereplő
Gödöllői SK Üllőn vendégszerepelt idei első bajnokiján. Az alsóházi rangadónak is beillő párharc
első félidejének utolsó percében a
házigazdák szereztek vezetést . A
folytatásban az 51. percben aztán
emberhátrán�ba kerültek az üllőiek, amit Nagy Dániel csapata, ha
nem is könnyen, de kihasznált és
a meccs hajrájában Milkó Dávid
góljával egyenlíteni tudott a GSK.

Jól szereplő utánpótlás

kézilAbdA – előbb bánAt, MAjd öröM

úgá
ás – Megkezdő
ődött A tAvAsz
lAbdArú

Két győzelmet és egy döntetlent értek el a g
ödöllői
labdarúgó csapatok az elmúlt hétvégén lejátszott
első tavaszi játéknapon. A
Gödöllői SK 1-1-re végzett,
a GSK II. 3-1-es, míg a GEAC
6-1-es győzelmet aratott.

vívás – világkupA és hAzAi versenyek

bajnoki pontot remek hajrájuknak köszönhetően, miután 1-1-es állásnál az
utolsó percben háromszor is beköszöntek.
A folytatás még fényesebb volt, az
élbolyhoz tartozó Debrecen otthonában nyert a csapat 6-5-re, majd lendületből bedarálta a Pestszentlőrincet is
és 22 ponttal a 10. helyet foglalja el a
keleti csoport tabelláján Baran�ai Pál,
Filácz Imre edzőpáros eg�üttese.

nyezetben. Nagy Béla csapata 16
ponttal a 11. helyen áll csoportjában.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 16. forduló
GEAC – Aszód FC 6-1 (3-1)
Gól: Ang�al Zoltán (2), Bánki
Edömér, Müller Péter, Czuczor
Attila, Menyhárt Péter.

Megyei III. osztály – Magabiztos GSK II
Magabiztos játékkal, könnyedén
verte a Fót csapatát a Gödöllő kettő hazai pál�án 3-1-re. A Kerecsényi-F. Norbert irányította GSK
II. 39 ponttal vezet csoportjában
az egy meccsel és két ponttal kevesebbel rendelkező Mog�oród
FC előtt.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 16. forduló
Gödöllői SK II – Fóti SE 3-1 (1-0)
Gól: Szeles Dávid (2), Kerecsé-ltnyi-F. Norbert.
NB II. Keleti-csoport, 18. forduló:
Mag�ar Máltai Szeretetszolgálat SE –
MAG-LOG Team CFT 1-4 (0-0) Gól:
Mag�ar Zsolt (2), Bencsik Roland (2).
NB II. Keleti-csoport, 19. forduló:
Debreceni EAC – MAG-LOG Team
CFT 5-6 (1-2) Gól: Bencsik Roland
(3), Dékán� József, Varsán�i Botond,
Molnár Márton.
NB II. Keleti-csoport, 20. forduló:
MAG-LOG Team CFT – Pestszentlőrinci SFA 5-3 (1-2) Gól: Bencsik Roland (2), Molnár Márton (2), Magyar
Zsolt.

Elkezdte a tavaszt a Gödöllői
Kézilabda Club NB II-ben szereplő férfi csapata is. Bartos
Gábor együttese előbb hazai
környezetben lépett pályára
és kapott ki egy góllal, majd
az elmúlt hétvégén Solymáron vigasztalódott.
Az első tavaszi játéknapon hazai
pál�án fogadta a GKC a G�ömrőt.
Mindkét együttes jól védekezett, de
végül a vendégek örülhettek a két
pontnak. Az elmúlt hétvégén aztán
Solymárról hozta vissza a két pontot a csapat. Soós Zoltán és társai
magabiztosan, 7 góllal verték ellenfelüket, ezzel továbbra is a dobogón áll a csapat az NB II. északi-csoportjában.
A Mácsár Gyula edzette juniorok

Adószám:
18721728-1-13

NB II. északi-csop. 14. forduló
Március 7., szombat 18 óra
(juniorok:16 óra)
Gödöllői KC – Heves SE
(Hajós A. Ált. Isk. tornaterme)

sAkk – újAbb gsbe sAkk-siker

Győzelem a BEAC ellen
Újabb meglepő, de örvendetes sikert ért el a Gödöllői Sakkbarátok
csapata az NB II-ben a 3. hel�en
álló, nag� múltú BEAC ellen. A
GSBE nag� csatában 1 ponttal
nyert.
Külön kiemelkedik a két ifjúsági játékos Téglás Mátyás és Törőcsik
József magabiztos g�őzelme. Sike-

röplAbdás bál
A TEVA-GRC jótékonysági bált
rendez március 14-én, szombaton este 19 órai kezdettel,
amelyre szeretettel meghívják
Önt és kedves családját!

-tt-

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

a g�ömrői fiatalokat nag�on, míg a
solymári vendéglátókat magabiztosan verték.
A Gödöllői KC 20 ponttal a 3. helyet foglalja el a táblázatán, míg a
juniorok 16 ponttal szintén a dobogó harmadik helyén állnak.
NB II. Északi-csoport, 12. ford.
Gödöllői KC – G�ömrő VSK
15-16 (5-6)
Junior: GKC – G�ömrő 39-14
NB II. Északi-csoport, 13. ford.
Sol�mári SC – Gödöllői KC
25-32 (13-16)
Junior: Sol�már – GKC 35-41 -ll-

Helyszín: Szent István Eg�etem,
ALMA MATER Étterem.
Belépőjegy svédasztalos vacsorával:
4000 Ft. /fő
Bővebb infó: valogatott@gmail.com
Jeg�ek igén�elhetők Szabados Istvántól a godollovolley@gmail.com
email címen, valamint Halla Csillától
a 06/30-746-5593-as számon!
Részvételével a gödöllői UTÁNPÓTLÁS röplabdázást támogatja!

rével a GSBE feljött az 5. hel�re.
NB II Erkel csoport, 7. forduló
BEAC – GSBE 5,5-6,5
G�őzött: Kőszegi L., Hönsch P.,
Téglás M., Törőcsik J.; Döntetlen:
Reznák A., Bánd� A., Nag�ajtai G.,
Sill�e K., Kozma G.; Vesztett: Veréb
G., Ruttkay P. Szabó Z.
-vb-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Március 9. hétfő 17.30:
Rocktörténelem dióhéjban
Nuszbaum Ferenc előadása
Március 14. szombat 11.00:
Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye
Március 14. szombat 17.00:
Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda
A Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak
díszhangversenye – „Művészetek Kertje – Gödöllő, 2015” – a
tematikus év nyitóeseménye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, a Gödöllői Iparművészeti Műhely, a Gödöllői Városi Múzeum és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt
2015. március 14-én (szombaton) 15 órára a GIM-Házba JUHÁSZ
ÁRPÁD (1863-1914) EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁRA
A kiállítást köszönti: Gémesi György, Gödöllő polgármestere, Katona Szabó Erzsébet, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Kerényiné B. Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója.
A kiállítást megnyitja: Ninkov Kovacsev Olga PhD, a szabadkai Városi Múzeum művészettörténésze
A megnyitón bemutatásra kerül: Őriné Nagy Cecília Juhász Árpádról készült monográfiája, melyet a
Novi Sad-i (Újvidéki) Fórum kiadó adott ki 2015-ben.
Közreműködik: Ninkov Kovacsev Olga művészettörténész, a könyv szerkesztője és Virág Gábor, a Fórum
Könyvkiadó igazgatója
A kiállítás kurátora: Őriné Nagy Cecília, a Gödöllői Városi Múzeum művészettörténésze
A kurátor munkatársa: Badinszky Katalin
A kiállítás megtekinthető 2015. május 18-ig, minden szerdán 10 – 16 óráig, szombaton és vasárnap 14 –
18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon 9 és 15 óra között.
A program a „Művészetek Kertje – Gödöllő, 2015.” tematikus év rendezvénye
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza), Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu, e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil
szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzat pályázatot hirdet helyi
hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására,
amelyek kizárólag Gödöllő városához
kötődnek (2011. évi CLXXV. törvény.
2. §. bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre:
– Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon ténylegesen működő, Gödöllői székhellyel, adószámmal és számlaszámmal rendelkező
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat
ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapban *
jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi) és hiányos pályázati
adatlapot nem áll módunkban befogadni. Dátum, aláírás és pecsét kötelező eleme a pályázat benyújtásának.
Ha a civil szervezet nem bejegyzett,
akkor is tud pályázni bejegyzett szervezeten keresztül. Ebben az esetben
szükséges a bejegyzett szervezet és a
nem bejegyzett szervezet aláírása, pecsétje is a pályázati adatlapon.

6. A támogató rendelkezésére álló
forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása.
Összege: 3.800 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható
költségek köre: a támogatási célhoz
közvetlenül kapcsolódó költségek
köre.
8. A támogatás jellege, formája:
vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2015. január 1. –
2015. december 31-ig.
9. 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 követően,
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.
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem
lehet): 2015. március 19. (csütörtök)
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. iroda).
A pályázati adatlap 2015. március
03-tól beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal portáján vagy letölthető a
városi honlapról (www.godollo.hu/
hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően – akár formai,
akár tartalmi hibákkal – összeállított
pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai: 2015.
április 2.
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív
programokkal régóta működő civil
szervezetek, aktív kapcsolattartás a
többi gödöllői és más civil szervezetekkel, nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek (kizáró ok).
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
e-mailben és/vagy levélben 2015. április 7-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban:
személyesen a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabinet I. emelet
112-es irodájában, vagy e-mailben a
kovacs.reka@godollo.hu e-mail címen keresztül, vagy a 06-28/529-142es telefonszámon.

A DEVIZAHITELEK ÉS ÖN – LAKOSSÁGI FÓRUM
A Magyar Nemzeti Bank és a Széchenyi Hitelszövetség lakossági fórumot rendez, ahol az érdeklődők a devizahitelekkel kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak válaszokat.
A rendezvény szükségességét a jogszabályi változások indokolják, amelyekről a szervezők igyekeznek nem csupán
tényszerű, hanem emberközpontú információkat adni. Az érdeklődők egyaránt tájékoztatást kaphatnak jogaikról és kötelezettségeikről, és felmerülő problémáikkal kapcsolatos megoldási módszereket, lehetőségeket ismerhetnek meg.
Időpont: 2015. március 12. csütörtök 17 óra, Helyszín: Gödöllő, Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme
Program:
17.00-17.45.: A devizahitelekkel kapcsolatos törvényi háttér ismertetése (megszűnt kölcsönök, problémamentes fizetés,
késedelem, felmondás, végrehajtás, követelésengedményezés, peres eljárás)
17.45.: Egyéni kérdések
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

HIRDETMÉNY
A Köztársasági Elnök, az Országos
Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére, a bírósági ülnökök általános választását 2015. március 7.
és 2015. április 30. napja közé eső
időtartamra tűzte ki (98/2015. (II.
11.) KE. határozat).
A Gödöllői Járásbíróság ülnökeit
Gödöllő város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, illetve települési
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg.
Ülnököt jelölhetnek a Gödöllői Járásbíróságra a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal
rendelkező magyar állampolgárok, a
bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve pártok.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén alapfokú és
középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

2015. március 3.

Közérdek

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék és a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok
képviselő-testületeivel
megosztva, a Budakörnyéki Járásbíróság ülnökeit pedig a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.
A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló
nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve és
van-e választójoga.
A jelölt a jelölés elfogadását követően – haladéktalanul – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen
igazolási kötelezettségét elmulasztja,
ülnökké megválasztani nem lehet.
Jelölési határidő: 2015. március 20.
Jelölt lehet az a büntetlen előéletű,
30. életévet betöltött, a 70. életévét el

nem ért magyar állampolgár, akinek
választójoga van.
A jelölést, annak elfogadását, valamint a büntetlen előélet igazolására
szolgáló hatósági bizonyítványt a Gödöllői Polgármesteri Hivatal I. emelet
126. sz. szobájába kell eljuttatni.
A jelölés bejelentése tartalmazza a
jelölőre vonatkozó adatokat is (név,
állandó lakcím, illetőleg szervezet
neve, címe és a jelölést aláíró képviselőjének megjelölése).
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (Gödöllő, Szabadság tér 7.),
illetve a város honlapján.
Az ülnökök választásával kapcsolatos további információ érdekében
hívható telefonszám: (28) 529-125)
Gödöllő, 2015. március 2.
Dr. Gémesi György sk.
Gödöllő város polgármestere

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 2-8-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Március 9-15-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

2015. márciuS 3.

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

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

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

KÖZLEMÉNY
+Február 3-án leégett az épület, ahol laktunk. Munka, lakcím nélkül maradtunk. Ha
valaki tud, segítsen. Bármilyen megoldás
érdekel. (Bszsz: 10403129-8556544952501005) Tel: 20/5058-681

Ajándék hirdetés a
Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek

az irodában vagy telefonon!
INGATLAN
+Üdülő eladó Mátraszentimre - Fallóskúton.
Hirdetés azonosítója: 21252308. Az ingatlan megtekinthető az ingatlan.com - on. Irányár: 7.250.000ft. Tel.: 20/491-6604
+Új építésű 1 szintes ikerházi lakások eladók a kertvárosban 2szoba+ nappalis
kulcsrakészen 19,5MFt i.áron, ill. 3+nappalis 21,9M-ért! 20-772-2429
+Új építésű lakások a belvárosban eladók
300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek nappali+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429
+Eladó a központban két szobás, délnyugati
fekvésű lakás! Iár: 8MFt!! 20-804-2102
+Sürgősen eladó Gödöllő palotakerten lakás földszinti 2 szobás, 56nm-es, felújított,
egyedi fűtésmérős, műanyag nyílászárós
l0,9M-ós i.áron. 20-772-2429
+Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal,
teraszokkal eladó! Iár:25.9MFt! 20-539-1988
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+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új
építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló,
terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025

+(3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nappali+4szobás kiváló minőségű, szép megjelenésű családi ház nagyméretű kertkapcsolatos terasszal több szobából
+Sürgősen Eladó lakást keresek központ- erkélykapcsolat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték arány: 27,9 mFt 20-919-4870
ban (20)804-2102
+Gödöllőn, a Paál László közben, a városköz- +(3865) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
pontban, csendes helyen, 2 szoba+étkezős, nappali+5 szobás kifogástalan állapotú 3 szin60m2-es, konvektoros, tégla lakás, hozzá tes 214nm összalapterületű (alsó szint 74nm)
tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: családi ház 528nm-es telken garázzsal, pincével beépített tetőtérrel. Fűtése gázkazánnal tör06-30-336-7266.
ténik és a nappaliban található egy cserépkály+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs csa- ha. Minden szinten van wc, fürdőszoba. Az alsó
ládi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő ked- szint iroda, műhely, illetve üzlet részére készült,
velt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. külön bejárattal is rendelkezik, a hozzá tartoAkár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló zó előtérrel, tároló helyiséggel és kazánházzal
szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappa- együtt a lakótértől teljesen elkülöníthető, kis ráli + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy tel- fordítással külön család számára is alkalmassá
jesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szo- tehető. I.á.: 38 mFt 20-919-4870
ba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcávan. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
ban egy nappali+2szobás szuterénes igénye+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, ame- sen kialakított lakóház, kerti medencével, nagy
rikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 ga- terasszal. A szuterénben több funkcióra alkalrázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, par- mas helységgel. Örökpanorámás, déli fekvésű
kosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403,
+(3874) Eladó Gödöllő Fenyvesi részén
20-420-6243 (egész nap).
egy nappali+3szobás családi ház. Az épü+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeál- let alatt 130nm szuterén van kialakítva,
ló eladó. Tel.: 30/201-7329.
mely éveken keresztül élelmiszerboltként
+(3869) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy üzemelt. Jelenleg t van minősítve tárolóvá.
1000nm-es szép ősfás, bokros, fenyős, szépen A telek mérete 1240nm, parkosított. Ár-érgondozott, újonnan telepített díszkertes telken ték tekintetében egy kedvező áron kínáljuk
egy nappali+3szobás szigetelt teljesen felújított, 27,9 mFt irányárért. 20-919-4870
teraszokkal ellátott 135nm alapterületű polgári +Eladó Gödöllő Fenyvesi részén egy 4lacsaládi ház. Az ingatlan nagyon csendes nyu- kásos társasházban egy 110nmes nappagodt helyen található. Telken belül 2 kocsira li+3szobás 2fürdőszobás igényesen kialaalkalmas kocsi beálló van kialakítva. Az épület kított, udvarrésszel rendelkező öröklakás,
saroktelken helyezkedik el, mely tökéletes élet- automata garázsajtóval ellátott garázzsal. I.á.:
teret biztosít. I.á.: 36 mFt 20-919-4870
27,9 mFt 20-919-4870
+(3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park +(3875) Eladó Gödöllőn egy kastély möközelében a Körösfői utcában egy 2szobás götti utcában egy 2szobás kis családi ház
teljesen felújított társasházi öröklakás külön 239nm-es telken. Az ingatlan teljes közműutcai bejárattal, hozzá tartozó kis kerttel, vel ellátott, gyümölcsfákkal telepített, melykerti medencével, borospincével, terasszal, nek irányára 14,8 mFt 20-919-4870
sok-sok örökzölddel telepített. Az udvarban
téglából épült kerti szauna, mosdóval, zuha- +(3820) Eladó Zsámbokon egy 4 szobás
alápincézett jó állapotú parkettás családi ház
nyzóval. I.á.: 22,5 mFt 20-919-4870
1097nm-es telken örökzöldekkel telepített
+(3860) Eladó Gödöllőn egy forgalmas he- udvarban. I.á.: 12,5 mFt 20-919-4870
lyen egy 100nm-es üzlet ingyen parkolási
lehetőséggel. Az ingatlan lakásként is funk- +Eladó Gödöllőn a Remsey körúton egy
cionálhat. Két vizesblokkal rendelkező zöldö- 40nm-es üzlet. I.á.: 10,5 mFt 20-919-4870
vezeti részen az Erzsébet Park szomszédsá- +Eladó Gödöllő belvárosában egy 22nm-es
gában található. Kiválóan alkalmas bármely üzlethelység. I.á.: 12,5 mFt 20-919-4870
rendelőnek, irodának, üzletnek, kereskedel- +(3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K utcában
mi célra. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870
egy 1000nm-es telken egy 100nm-es 3szobás

+Eladó két szobás erkélyes felújított lakás
Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.5 MFt (20)
804-2102
+(3876) Eladó Gödöllőn a belvárosban egy
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L.utcában, 70nm-es nyeregtetős vert falból épített 2szoföldszinti, 40m2-es, két szobás lakás kedve- bás kis parasztház 270nm-es telekkel. I.á.:
13,8 mFt 20-919-4870
ző 9MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988

+Eladó 1 szobás felújított lakás a János utcá- +(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház
ban Iár:7 MFt. 20-804-2102
konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A
+SÜRGŐS! Gödöllőn, a Fácán soron sor- tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a
házi, 111m2-es lakás garázzsal, nappali+ keresztben lévő gerendák miatt az összes
három szobával, gardróbbal, kedvező áron belső fal kiüthető és tetszés szerint átrendezeladó! Iár:26.9MFt! 20-539-1988
hető, ha nem megfelelő a mostani elrendezés.
I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
100-180m2 családi házat vagy eladó telket. +Eladó Veresegyházán egy 1000nm-es épí20-944-7025
tési telek egy téglaépítésű melléképülettel
+Gödöllő legjobb részén eladó, 157m2-es, alkalmi áron: 7,5 mFt 20-919-4870
nappali+4 szobás új építésű, modern családi +Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 40nmház! 2015. év közepi átadással, referencia- es nappali+fél szobás földszinti lakás. I.á.: 9
munkákkal rendelkező, megbízható kivitele- mFt 20-919-4870
zéssel. Iár:43,9MFt. 20-944-7025

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Királytelepen, elegáns, 2 sz.
társasházi lakás 3. hó 20-tól kiadó, 90eFt/hó+ rezsi.
• A Királytelepen, háromszintes, 8 szobás családi
ház bérbeadó: 200Ft/ hó+ rezsi.
• Az Antal-hegyen 808 m-es, panorámás üdülőtelek 22 nm-es házikóval eladó. Iá:6,9 mFt.
• Új parcellázású Mogyoródi telkek nagy választékban. Iá:6000 Ft /nm.
Bővebb információért keresse irodánkat!

+Gödöllőn, Palotakerten másfélszobás
(44nm-es), 7.em. felújított lakás eladó: 8 millió. Nagyobb (60 nm feletti) lakáscsere gödöllői lakótelepen érdekel. Tel: 20/968-0336
+Eladó XVII. Kerület Rákoscsaba Újtelepen
68nm-es kertes családi ház. 2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, kamra, szerszámos,
fatároló. Fűtése cserépkályha. Iár: 11,8MFt.
30/605-2921, 30/811-2907
+Gödöllőn eladó 1081 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK központhoz, boltokhoz, buszmegállóhoz közel. Tel: 20/351-6904
+Kartal központjában 554 nm-es telken 100
nm-es hosszú parasztház – 3 szoba, konyha,
spejz – melléképületekkel, gyümölcsfákkal
eladó. Iár: 4,8MFt. Tel: 70/776-0302
+Gödöllőn, Fácán soron eladó 35 nm-es, 1
szobás, erkélyes, konvektoros fűtésű földszinti téglalakás. Az ár alkuképes. Iár: 9,3
MFt. Érd: 30/509-9179
+Gödöllőn, aSzt. Jánosutcaelejéneladó 51nmes, 2 szobás, konvektoros fűtésű magasföldszinti lakás. Iár: 10,9 MFt. Érd: 30/509-9179
+Gödöllőn Kossuth Lajos utcában eladó
63nm-es, 2 szobás, erkélyes, jó állapotú,
4.em. lakás. Az ár alkuképes. Iár: 11,5 MFt.
Érd: 30/509-9179
+Gödöllőn a Szt. János utcában eladó
75nm-es, nagy erkélyes, 3 szobás, konvektoros fűtésű, tetőtéri téglalakás. Iár: 15,5 MFt.
Érd: 30/509-9179
+Gödöllőn, Fácán soron eladó 69nm-es, erkélyes, gyönyörűen felújított, 1.em. 1+2 félszobás téglalakás. Az árba 1 állásos garázs
is tartozik! Iár: 21,5MFt. Érd: 30/509-9179
+Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton felújított
házban 4.em. 2008-ban felújított, 60 nm-es,
2 szobás, déli fekvésű, erkélyes lakás. Iár:
11,9MFt. 30/515-5375
ALBÉRLET KIADÓ
+Szoba fürdőszobával
20/9455-583.

kiadó.

Tel:

+Központban kiadó két 60 nm-es lakás új
építésű társasházban kocsibeállóval. Ár:
75.000.-Ft + rezsi. Érd: 70/415-3847

téglaépítésű családi ház, mely teljes egészében +Három vagy négyszobás bútorozott lakást
vagy családi házat keresünk 2015. július 26alápincézett. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
tól augusztus 4-ig Gödöllőn. Az ajánlatokat a
+(3873) Eladó Gödöllőn a Tábornok utca
20/446-8317 telefonszámon várjuk.
közelében egy nappali+2szobás 2fürdőszobás ikerház egyik fele, melyhez garázs és +Gödöllőn (kertvárosban), kertes házban
szuterén tartozik. Az ingatlanon két déli fek- külön bejárattal szoba-konyhás, gázkonvekvésű erkély van kialakítva. A telek 524nm. toros lakrészek tusolóval, WC-vel és anélkül
A ház alapterülete 115nm. Eladási ára 19,9 is kiadók megegyezés szerint. Tel: 28/788mFt 20-919-4870+Gödöllőn Szabó P. ut- 217, 70/307-7861
cában eladó 80 m2-es tégla családi ház +Hosszútávra kiadó Gödöllő belvárosában 2
951 m2 telekkel, irányár: 24,3 M Ft. www. szobás, 1.em. gázfűtéses lakás március 1.-től.
lipcsey.com 30-6336-110.
Kéthavi kauciót kérek. Érd: 20/494-0515

+Eladó Gödöllőn a Szent János utcában
2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es, nem lelakott lakás. Körbe van fűtve, ezért kevés a rezsi! Iár: ÜZLET, IRODA, GARÁZS
10,2 MFt. Tel: 20/447-3391
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
+TELEK ELADÓ Gödöllőn az Ibolya utcá- kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
ban. 550 nm. Érd: 20/9511-836
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KIADÓ Gödöllő központjában (Átrium Üzletház)
-hosszú idő óta kozmetikaként
bevezetett-, 36m2 helyiség.
Tel: 06/20/9422855

2015. MÁRCIUS 3.
+BONITA SZALON, Gödöllő Belvárosában, KOZMETIKUS kolléganőt keres. Évek
óta működő, vendégkörrel rendelkező kozmetikánk babavárás miatt megüresedik.
Fodrászok mellett, biztos munkahely! Érd:
70/390-2818 Véber Szilvia tulajdonos.

+Gödöllőn a szökőkútnál 17 nm-es ÜZLET+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség konvek- HELYISÉG kiadó. Tel: 30/272-8158
torral, légkondival, riasztóval üzlet vagy iroda
céljára kiadó. Tel.: 30/2242-653.
+A Dózsa György úton a Shell Benzinkút ÁLLÁS
mellett VÁLLALKOZÁSI TERÜLET kiadó,
eladó. Bontott kisméretű tégla eladó. Érd:
30/9467-702
+ÜZLETHELYISÉG kiadó – 30 nm – Gödöllő, Petőfi tér 9. (ZOKNI). Érd: 20/4807-698
+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

Kistarcsai telephelyű, cukrász-,
édes-,és sütőipari alapanyagokat
forgalmazó cég területi képviselőt keres Budapest és Pest
megye területére.

+Megbízható hölgy családi házak takarítását
vállalja. Tel: 70/242-6949
SZOLGÁLTATÁS

Jelentkezését várjuk:
az info@feximfoods.hu címre
ill. a 30/449-0110 telefonra.

+Pénzügyi és személyügyi ismeretekkel és
több év szakmai tapasztalattal rendelkező sze+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásmélyügyi és pénzügyi ügyintézőt keresünk göra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
döllői irodánkba. Munkaidő: 06:30-15:00 óráig.
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
Jelentkezni lehet fényképes, szakmai önélet- PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmerajz elküldésével és bérigény megjelöléssel sen! Érd.: +36-30-851-8763
a hem@elmuszolg.hu email címre.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
+Gödöllői
étterembe,
mosogató-takaríanyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
+Gödöllői éttermünkbe keresünk felszolgálót-pultost. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@ tó munkatársat felveszünk! Jelentkezés: Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775,
freemail.hu e-mail címen lehet fényképes 20/322-0372.
önéletrajzzal.
+FODRÁSZNAK hely kiadó, bejáratott bel- E-mail:info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+A Szent Imre utca és a Remsey Jenő krt. sarkán lévő mélygarázsban kocsibeálló hosszútáv- +A HáGK Méhészeti Intézet legalább 5 év
ra kiadó vagy eladó. Érd: 30/9589-329
szakmai gyakorlattal rendelkező MÉHÉSZT
keres
márciusi kezdéssel. Érd: 28/511-347,
+Gödöllő központjában a Petőfi tér 13/3
alatt 40 nm-es ÜZLET kiadó/ eladó. Érd: 28/511-338
70/535-4474
+Fiatal, érettségizett, jó számítógép ismeret+GARÁZS KIADÓ a PATAKTÉRI GARÁZS- tel rendelkező rugalmas munkaerőt keresünk,
SORON. 10.000.-Ft/hó. Érd: 30/502-4148 gödöllői adminisztrációs munkára. Munkaidő:
06:30-15:00 óráig. Jelentkezni lehet fényké+ÜZLETHELYISÉG kiadó a Bethlen G.u.,
pes önéletrajz elküldésével, bérigény megjeSzőlő u. sarkán - 40 nm - reális áron. Ingyelöléssel a hem@elmuszolg.hu email címre.
nes parkolás. Érd: 30/9529-710

városi szalonban. Csak vállalkozóival. Érd: +FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, sövény20/550-1831 Edlmayerné Gabi
nyírás, rotációzás, gyomirtás, gyepszellőztetés.
E-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com,
+Fiatal, nagy munkabírású, számítógéphez
értő, nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelke- tel.: 30/622-7421.
ző kollégák jelentkezését várjuk RAKTÁRI, +DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLilletve ÁRUKISZÁLLÍTÁSI munkakörbe. Je- KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
lentkezni: 30/659-2161
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
+Veresegyházi műanyagipari üzem keres mi- sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszelnimum szakmunkás végzettségű, legalább 5 lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
éves szakmai tapasztalattal rendelkező munka- munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
vállalót gépbeállítói, üzemeletetői munkakörbe. munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
Elvárások: pneumatikus, elektromos, mechani- 30/528-7777
kus berendezésekkel való munkában szerzett
jártasság. Előnyt jelent a fröccsöntő gépek és
célgépek területén szerzett tapasztalat. Önéletrajzát az alábbi email címre, telefonszámon várjuk: plastweld@karsai.hu, 28/387-761
+2013-tól nyugdíjas pedagógus heti 2 alkalommal gyermekfelügyeletet és korrepetálást
vállal 8-11 éves korig. Tel: 20/234-4384
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+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 06-28-784-752
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes felméréssel, Sok éves szakmai tapasztalattal.
20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújítási munkát (festés, tapétázást, gipszkartonozást, hideg-meleg burkolást, homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a
legjobb áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
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+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: 4.000.+Lieutenant Kft vállalja családi házak, la- Ft/db. Cím: Gödöllő, Blaháné út 27. Ny:H-Pkások felújítását – átalakítását – bővítését, ig 8-17-ig, szo:8-12-ig. 30/7765-212
épületgépészeti, építőmesteri munkáit. El- +RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs
érhetőség: email: lieutenantkft@gmail.com díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat,
festményeket, órákat, mindenféle szobro, 70/6300-866
+Kertésztechnikus metszéseket, KERTÉPÍ- kat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és
TÉST, fenntartást vállal. Tel: 30/320-8360 hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806,
OKTATÁS
20/465-1961
+Vállaljuk KLÍMAKÉSZÜLÉKEK (új-használt) telepítését, javítását, karbantartását –
megegyezés szerint-, előzetes felméréssel,
–szükség szerint- új készülék ajánlásával.
Tel: 20/268-9955, hajduvince@gmail.com

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+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) 06-30/536-4300, 28/611-728
EGYÉB
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár+HASZNÁLT BARKÁCSGÉPEK azonnali szalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
készpénzes felvásárlása. Hívjon bizalommal! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014. 720ml20/9463-409
es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
+Könyvgyűjteményemből lakásomon válo- elfogadok. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913
gathat jelképes áron. 30/470-1791
+Igazi házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, +Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
sonka, szalonna, hurka, disznósajt kapható! +Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
Tel: 20/440-9742
20/9455-583.
+Olcsón eladó teljesen új Model Home típu+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, sú vízszűrő toronyrendszer, kapacitása 20 l.
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/ félin- Érd: 20/234-4348
tenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelv- +Gyönyörű OSZLOPTUJÁK kaphatók Götanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás döllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül váés anyanyelvi tanárokkal, kedvezményes óra- laszthat. Illetve FUTÓRÓZSÁK szintén nagy
díjakkal. Kedvezményes felkészítés City&- választékban eladók. Tel: 30/569-8137
Guilds akkreditált angol nyelvvizsgára az I.L.I.
vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kő- +MOSÓGÉP (kis hibával) (10.000), 9
részes KONYHABÚTOR, modern, fehér
rösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653
(30.000), 1 db tengeri daráló (10.000), HŰ+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal TŐSZEKRÉNY (csak fagyasztó) (10.000)
FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőké- eladó. Tel: 28/419-456
szítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőtapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
ség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 30 8518 763
+2013-tól nyugdíjas pedagógus heti 2 alkalommal gyermekfelügyeletet és korrepetálást
- tartózkodjunk az alkoholfogyasztástól
- akár gyermekeinket is bevonhatjuk, pl. azvállal 8-11 éves korig. Tel: 20/234-4384

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/423-4828
ADÁS~VÉTEL
+MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól! +KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBFából és műanyagból. REDŐNY, RELUXA. RISEKET, papírrégiségeket, magyar és külFix és mozgatható szúnyoghálók. Szalagfüg- földi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
göny, harmonikaajtó. Tel: 06-20-262-0289 Tel: 28/412-230
+KERTGONDOZÁS. Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, metszése, permetezése,
újratelepítése. Ásás, rotációs kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás. Zöld hulladék elszállítás.
Árok és ereszcsatorna tisztítás. Kerítés építés, javítás, festés. 30/747-6090

+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 ki+„Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL! szállással, hétvégén is. 30/308-9148
Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én +ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét várjuk
megoldom. Elvetemedett ajtók, ablakok ja- régi és új vásárlóinkat CSÁNYI télálló almávítása, szigetelése, zsanérok, zárak cseréje, val. (Idared, Zöld és KR-11 (Jonatán-Starmázolás előtti munkák. KIKA, IKEA, JYSK king)). Ár: 60-120 Ft-ig. Tel: 28/411-298,
bútorok összeszerelése. 20/20-38-718 20/4359-650
dr.asztalos.javitas@gmail.com

A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

A böjt

Mára már fordítottunk a naptárunkban és a
MÁRCIUS hava visszavonhatatlanul azt az
érzést kelti bennünk, hogy közeleg a tavasz.
A plusz fokok, a nyiladozó rügyek, a madarak hangja, az éledő természet, az időnként
több órára előbújó nap, a hosszabb nappalok
is a melegedő évszak beköszöntét jelzik.
Tavasszal rendre elvégezzük otthonunk
nagytakarítását, építő, felújító munkálatokba kezdünk. A tavasz egy lelkesítő időszak,
amikor is az új dolgok növekedésnek, fejlődésnek indulnak, a kezdeti szakaszon túl,
még a teljes kiteljesedés előtti fázisban állnak.
Keresztény szokás szerint már elkezdődött a
40 napos, húsvét előtti böjti időszak. A böjt
tartózkodást jelent ételtől, italtól vagy valamilyen tevékenységtől. Lehet részleges, teljes és időtartamában is nagyon változó. Arra
szeretném felhívni a ﬁgyelmet, hogy a mostani rohanó, stresszes világungban is módunk
van arra, hogy ne csak a környezetünket,
hanem saját belsőnket is egy nagytakarításnak, felújításnak vessük alá, melyhez a mostani időszak kiválóan alkalmas! Fontosnak
tartom, hogy ebben a belső rendrakásunkban először azt gondoljuk végig, hogy mit
is szeretnénk elérni. Ehhez kell a böjtünket,
méregtelenítésünket igazítani és ezáltal tud
kizárólag a saját személyünkre szabott lenni.
Nem vagyok híve a drasztikus változtatásnak
(akkor, ha ez nem indokolt!), ehelyett szívesen ajánlom az alábbi szelíd lehetőségeket,
hogy a böjtölésbe bekapcsolódva, ténylegesen tegyünk valamit a saját egészségünkért, (persze ha a szilveszteri fogadalmakból
még nem sikerült megvalósítani semmit sem)
saját elhatározásból, szabad akaratunkból:
- heti 1-2 nap próbáljuk meg kiiktatni étrendünkből a húst (állati eredetű ételeket)
- ezen időszak alatt csökkentsük a kávé,
szénsavas italok adagját
- csökkenthetjük a bevitt cukor mennyiségét

zal, hogy húsvétig x alkalommal fogyasztanak édességet
Akik rendszeresen böjtölnek (méregtelenítenek), azok bizonyára örömmel számolnak
be egyrészt a sikerélményről, hogy végigcsináltak egy kúrát és természetesen a számos
pozitív hatásról is, amelyek időközben érték
őket. Ha nem terheljük meg szervezetünket,
akkor szellemileg frissebbek lehetünk, ﬁzikailag is ﬁttebbek.
Szívesen ajánlom a talpmasszázst, amely
felgyorsítja az anyagcserét, a méregtelenítő
folyamat során a lerakódott salakanyagot eltávolítja a szervezetből, javul a vérkeringés,
helyreáll a szervezet energiaellátása, lelki
– szellemi szinten is kiegyensúlyozottabbá
válhatunk.
A böjt sikeres kiböjtölését kívánom mindanynyiónk egészsége érdekében!
Holczinger Kornélia

16 gödöllői szolgálat

2015. március 3.
Beküldési határidő:
2015. március 10.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Zelnikné Török Ilona, Palotakert
9., Ifj. Berzéki András, Szőlő u.
32.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Kovács Ildikó, Szőlő u. 32., Lakatos Erzsébet, Kandó K. krt. 45.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bokor
Tibor, Németh L. u. 2.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Bukodi Miklósné, 2117. Isaszeg, Petőfi u. 12., Csalogány u.
5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Blaskó Anna,
Bethlen G. u. 20., Székelyné Hőnig Gizella, Eperjes u. 6.

