
Már az első negyedévben is
rendkívül gazdag kulturális kí-
nálat várja a gödöllőieket és az
ide látogatókat. Nyugodtan ki-
jelenthetjük, nincs „uborkasze-
zon”, hiszen egymást váltják
a kiállítások, színielőadások,
koncertek, s a kínálatban a gye-
rekek és a felnőttek egyaránt
megtalálják a számukra vonzó
programot, ráadásul ezek je-
lentős részét a gödöllői művé-
szeti csoportok mutatják be.

Már januárban két kiállítás örvendez-
tette meg városunk lakóit: Danis
János EFIAP fotóművész munkáiból
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
nyílt tárlat, a Levendula Art Galéria
pedig szabadkai művészek munkái-
ból rendezett bemutatót, mindkettőt a
Művészetek Házában láthatják az ér-
deklődők. Ugyanitt március elsejétől
egy különleges összeállítást tekint-
hetnek meg „Az én selyem utam”
címmel Csurák Erzsébet selyemfes-

tő munkáit mutatják be. Márciusban
nyílik meg a Gödöllői Város Múzeum
„Adj király katonát!” című új, idő-
szaki kiállítása is, ami egyben a 2014-
es tematikus év nyitórendezvénye. A

Levendula Galéria újabb kiállítására
azonban már csak pár napot kell vár-
ni: itt február 15-én nyílik az újabb
tárlat Szinvai Pál, Rehák Júlia és Sz.
Jánosi Erzsébet alkotásaiból.

Zenei eseményekből is bőven válo-
gathatnak az érdeklődők. Február 14-
én, Bálint napon hagyományosan Ba-
lassi-esttel tisztelgünk a magyar sze-
relmi líra megteremtője előtt a Ba-
rokk Színházban. Ez alkalommal a
Mentés Másként Trió és a Gödöllő
Táncegyüttes tagjai lépnek színpadra.
A korábbi évek hagyományaihoz iga-
zodva a szervezők most is borkósto-
lással varázsolják színesebbé az
estet.

Február 15-én a Talamba Ütő-
együttes 15 éves jubileumi koncertje,
22-én pedig a Gödöllői Szimfoniku-
sok bérletes előadása várja a zeneba-
rátokat a Művészetek Házában. Ez
utóbbi esten a Gödöllői Városi Ve-
gyeskar is színpadra lép. Szimfonikus
zenekarunk  ifjúsági bérletes előadása
is igazi csemegét ígér: márciusban
Purcell – A tündérkirálynő című mű-
vének szcenírozott változatát mutat-
ják be Csuja Gergely és Széphalmi
Júlia közreműködésével.

(folytatás az 5. oldalon)
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Balassi Bálinttól Karinthy Frigyesig

Kulturális programok a téli napokra

Koncertsorozattal ünnepli megalakulásá-
nak 15. évfordulóját a Talamba Ütőegyüt-
tes Gödöllő. Az első estet február 15-én
rendezik a Művészetek Házában. (5. old.)

A Gödöllői Városi Múzeum és a Gödöllői
Királyi Kastély múzeuma is része lett a
februárban indult Mozaik múzeumi túrá-
nak . (6. old.)

Február 13-án tartják a városi sportdíjak át-
adó ünnepségét. A 2013-as év legjeinek és a
SZIE Aranykoszorúsainak kitüntetésére a
Művészetek Házában kerül sor. (8. old.)

Az M31-es autópálya-beruházás kap-
csán az M3-as autópálya Gödöllőt
kettészelő szakaszán hat méter magas
zajvédő falat alakítottak ki a pályatest
városközpont felőli oldalán, így a köz-
lekedési zaj a blahai városrészre verő-
dik. A város felőli oldalon az új, meg-
emelt és a régi, alacsony fal között
mintegy 100 méteres távolságban
nincs zajvédő fal. A Hatvan felé veze-
tő irányban a dombetőn a fákat kivág-
ták, a zajterhelés a csanaki területet
terheli. Ott nincs is zajvédő fal. A la-
kosok panaszait eddig nem orvosolta
az autópálya tulajdonosa.

Csütörtök este a Művészetek Házá-
ban rendezett fórumon Pecze Dániel
alpolgármester, a blahai városrész ön-
kormányzati képviselője tájékoztatta
a szép számban megjelenteket az ed-
digi erőfeszítésekről, dr. Biczi Tamás
ügyvéd pedig azokról a jogi lehetősé-
gekről, amelyekkel élve az érintett ál-
lampolgárok nem vagyoni kártérítést
igényelhetnek és kiharcolhatják a meg-
felelő zajárnyékoló létesítmény építé-
sét. (folytatás a 2. oldalon)

M3-as autópálya

Cél a nyugalom
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Pecze Dániel az eseményeket össze-
foglalva felidézte, hogy a Magyar Te-
levízió Jelfogó című műsora 2010-
ben foglalkozott az üggyel. A Bla-
háért Társaság szervezésében 668
személy írt alá tiltakozó ívet. Ennek
hatására az akkori autópálya kezelő
ÁAK Zrt. a Vibrocomp Kft-vel zaj-
mérést végeztetett három ponton, me-
lyek eredményei határérték alatt ma-
radtak. Az önkormányzat is meg-
rendelt a Körker Kft-től egy három
mérőpontos, 24 órás zajmérést – ennek
eredményei kismértékben meghalad-
ták az egészségügyi határértékeket. 

Az önkormányzat által elvégezte-
tett mérés eredményeivel megke-
resték az ÁAK Zrt-t. Elutasító választ
kaptak. Ezután az alpolgármestert
megkereste az ÁAK Zrt. gödöllői
mérnökségének vezetője egyeztetés
céljából. Végigjárva a teljes várost
érintő szakaszt, minden neuralgikus

pontot rögzítettek. Később jelezték,
hogy csak a jobb pálya kimaradt ré-
szének pótlását tudják ajánlani a
28.960 métertől a 29.080 méterig.

Ekkor Pecze Dániel írásban kérte,
hogy ha nincs mód zajvédő fal épí-
tésére a blahai oldalon, akkor az autó-
pálya várost érintő szakaszán vizsgál-
ják meg a sebességkorlátozás beveze-
tésének lehetőségét. Ezt a felvetést a
kezelő ismét elutasította, azzal a ma-
gyarázattal, hogy a sebességkorláto-
zás nem csökkenti a zajt, hisz a te-
hergépjárművek 80 km/h-s korláto-

zása jelenleg is érvényben van.
A lakossági fórumon is elmondta, a

közlekedés zaja nemcsak azokban az
évszakokban zavarja a lakosokat,
amikor nyitott ablaknál tartózkodnak
a lakásukban, hanem télen is. Furcsa,
hogy az Alföldön, tanyás területek
közelében is készítenek zajvédő fa-

lakat, Gödöllőn pedig, ahol a sztráda
várost vág ketté, nem sikerül opti-
mális megoldásra bírni az út tulaj-
donosát, kezelőjét.

A Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda
már sikerrel képviselte autópálya
mentén élők érdekeit. Egy 2011-ben
született ítélet szerint a fővárosnak
kárpótolni kellett a Nagykőrösi út
menti lakosokat, mert az M5-ös
autópályát bevezető út zajterhelése az
egészségügyi határértéket megha-
ladta. 
Következő lépésként egy megismé-

telt, alaposan előkészített, legalább
egy hetes időtartamú zajmérést ter-
veznek, aminek a finanszírozási lehe-
tőségeit az önkormányzat megvizs-
gálja. Amennyiben a mérés megerő-
síti, hogy a zaj meghaladja az egész-
ségügyi határértéket, a zöldhatóság-
hoz fordulnak, ha nem lépi túl, akkor
a lakók zavarása miatt a Polgári
Törvénykönyv szerinti pert lehet indí-
tani nem vagyoni kártérítés meg-
ítélése és – elsődleges célként – a
zajárnyékoló falak megfelelő meg-
építése érdekében. Célszerű lesz per-
társaságot alakítani.

A fórumon többen hangot adtak
azon véleményüknek, hogy igen kö-
rültekintően kell kijelölni a mérési
pontokat és időszakokat. A legjobban
a helyben lakók érzik a terhelés vál-
tozását, ami évszaktól és napszaktól,
s persze a széljárástól és az időjárás
sok-sok jellemzőjétől is függ. Az is
elhangzott, hogy végre megfelelő
hosszúságú falat kell építeni. Az em-
berek nem kérnek lehetetlent, sem az
autópálya úttest fölé hajló falat, sem
zajvédő alagutat nem követelnek, de
azt igen, amit műszakilag meg szük-
séges tenni.

Pecze Dániel befejezésül elmond-
ta, alaposan megfontolják a mérő-
pontok kijelölését, folyamatosan tá-
jékoztatják majd az érintett gödöl-
lőieket a csendesebb környezetért
folytatott küzdelem remélt előreha-
ladásáról.

A fórumon részt vett Kis  Antal, a
csanaki terület önkormányzati kép-
viselője és dr. Bucsy László, a Bla-
háért Társaság elnöke is.
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Megfelelő zajárnyékolásra van szükség

M3-as autópálya: Küzdelem a nyugalomért
Jó ütemben zajlik – a 2014. január 6-án aláírt kivitelezési szerző-
désnek megfelelően – a gödöllői szennyvíztisztító-telep kivitele-
zésének tervezése. A rövidesen elkezdődő munkákról  feb-
ruár18-án, kedden 17 órakor lakossági fórumot tartanak a Pol-
gármesteri Hivatal földszinti nagytermében.

Jelenleg tervezőmérnökök a végleges kiviteli terveken dolgoznak a geodéziai
mérések és talajmechanikai vizsgálatok alapján. Az 1,37 milliárd forint
összértékű projekt kivitelezője az A-HÍD Zrt. megbízásából készülő tervek 

végleges változatát az önkormányzat lakossági fórum keretében kívánja be-
mutatni az érdeklődőknek a közeljövőben. Az elképzelések szerint a kivi-
telezési munkák – az időjárás függvényében – februárban kezdődnek el. A
beruházás során a szennyvíztisztító telepet korszerűsítik és új műtárgyakkal
bővítik. A lakossági fórumon ennek részleteiről kaphatnak majd információt az
érdeklődők. 

A projekt célja, hogy a megújuló telep által kibocsátott tisztított szennyvíz
minősége megfeleljen az Európai Unió által megkövetelt paramétereknek. Az
1976-ban üzemeltetési engedélyt kapott telep a folyamatos átalakításokat,
bővítéseket követően jelenleg naponta tízezer köbméter szennyvíz hidraulikai
kezelésére alkalmas, azonban a technológiai hiányok miatt a létesítmény
névleges kapacitásának csupán 60 százalékát képes megfelelően megtisztítani.
A kibocsátott tisztított szennyvíz minősége miatt Gödöllő városa minden évben
jelentős bírtságot fizet. A felújítás során a telep működése folyamatosan biz-
tosított lesz.

A beruházás összértéke 1,37 milliárd forint, aminek 85 százalékát, 1,166
milliárd forintot finanszíroz az Európai Unió Kohéziós Alap és Magyarország
központi költségvetése.
A projektről információ a www.godolloiszennyviztelep.hu oldalon, vala-
mint az ingyenes zöld számon érhető el: 06-80/205-326 (hívható kedden és
csütörtökön 14 és 16 óra között). jk

A Gödöllői szennyvíztisztító telep korszerűsítése 

Lakossági fórum a fejlesztésről

A hidegben is sok munkája van a VÜSZI kertészeti részlegének. Munkatársaik az Erzsébet-parkban folytatják a rende-
zési munkákat: az elszáradt ágak összegyűjtését és a felnövések eltávolítását, s a hét elején megkezdték a munkákat az
Alsóparkban is. 
Rövidesen folytatódik a fagyöngymentesítés is. A múlt évben már bebizonyosodott, hogy a drasztikusnak tűnő, csonko-
lásos módszerrel eredményesen menthető meg a fertőzött növények jelentős része. A most kezdődő szakaszban az ismét
az Alsópark fáit veszik célba a szakemberek. A program az Alsópark vasútállomás felőli részétől, az úgynevezett vára-
kozók parkjától indul, s a Palotakerti lakótelep felé haladva szabadítják meg a növényeket az élősködőtől. A második
körben az Ady sétány mentén haladva végzik majd el a munkát. Az előzetes felmérés szerint közel 100 fát érint a beavat-
kozás, sajnos ezek között van néhány, amit már nem tudnak megmenteni, ezeket sajnos ki kell vágni. 
A beavatkozás során a fákat úgy csonkolják, mint a múlt évben az Ady sétány vasútállomás felőli részén lévőket, vagy
decemberben az állomás előtti hársakat. Mint arról lapunk is beszámolt, a városunkban nagy becsben tartott hét fának a
szakértői vizsgálatok csak 1-2 évet jósoltak a fertőzés miatt, ráadásul többségük életveszélyessé is vált a fagyöngyből
álló „lombkorona” miatt. Így azonban jó esély van arra, hogy tavasszal újra kihajtanak, jövőre pedig valódi lombot bon-
tanak a többmilliós értéket képviselő hársfák. jk

Újabb fákat igyekszik megmenteni a VÜSZI

Folytatják a fagyöngymentesítést

Alaposan próbára tette az elmúlt hét időjárása a hazánkban élőket, a hét első ré-
szében történt havazás után, szombaton már az ónos esővel kellett megküzde-
niük az utak karbantartóinak. A VÜSZI valamennyi szóró toló gépjárműve dol-
gozott az utak csúszásmentesítésén. 
Először a tömegközle-
kedési utak járhatóvá té-
teléről gondoskodtak,
majd a mellékutak kerül-
tek sorra, megfelelően a
hóeltakarítás rendjét 
szabályozó 5/2004 (I. 28.)
GKM rendeletnek. E sze-
rint az I. ütemben mindig
az autóbuszjáratok útvo-
nalát teszik használ-
hatóvá, hogy a tömegköz-
lekedésben ne keletkez-
zen fennakadás. A II. ütemben a városi gyűjtőutak és a lakótelepi utak taka-
rítása történik meg, majd a III. ütemben végzik el a földutak tisztítását. Bár a
VÜSZI munkagépei mindenhová eljutnak, a sorrend betartása miatt előfordul-
hat, hogy ez több órát is igénybe vesz.

Hó és ónos eső tette próbára a közlekedőket

Míg a múlt héten az Er-
zsébet-parkban, február
első napján az Alsópark-
ban „dolgoztak” a rongá-
lók. A vandálok ezúttal a
futókör útvonalát jelző
táblát tették tönkre, an-
nak jobb alsó sarkát le-
törték. 

Nincs hétvége 
rongálás nélkül?
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Szakmai fórum a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről

„Ne legyél áldozat!”

2014. évi országgyűlési választások (2014. április 6.)

Pest megye 06. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Iroda (OEVI):

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, OEVI vezető
Székhelye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Tel:. 06-28/529-190, Fax: 06-28/529-251, e-mail cím: pmh@godollo.hu

Hajdú Éva OEVI munkatársa névjegyzékkel kapcsolatos ügyekben
Tel:. 06-28/529-215

Január 30-án a Gödöllői Polgár-
mesteri Hivatalban „A társadal-
mi kohézió erősítése az áldozat-
tá válás megelőzése és az áldo-
zatsegítés érdekében a Gödöllői
kistérségben” c. TÁMOP-5.6.1.C-
11/1-2011-0005 projekt kereté-
ben a Család, Gyermek, Ifjúság
Egyesület, együttműködő part-
nerével a Gödöllői Többcélú Kis-
térségi Társulással szakmai fó-
rumot tartott.

A projekt részeként működő Helyi
Együttműködés Rendszere által szervezett kon-
zultáció célja, hogy a gyermekvédelmi jelző-
rendszerben érintett szereplők bemutatkozza-
nak, egymás feladatait alaposabb megismerjék.
Ezzel elérhető, hogy akkor is hatékonyan legye-
nek képesek fellépni, ha például, a közelmúlt-
ban, a médiában is nyilvánosságot kapott gyer-
mekbántalmazási esetekhez hasonló problémák-
kal találkoznak. Fontos, hogy minden érintett in-
tézmény lehetőségeihez mérten, minél hatéko-
nyabban tudjon tenni a megelőzés érdekében.

A rendezvényre a területhez kapcsolódó civil
szervezetek képviselői, a szociális és köznevelé-

si intézmények vezetői is meghívást kaptak,
akik hasonlóan a korábbi fórumokhoz, ismét
nagy számban vettek részt.

A tavasz folyamán több alkalommal megren-
dezésre kerülő fórumok közül a mostani első fó-
rumon a gyámhivatal és védőnői szolgálat mu-
tatkozott be. Dr. Tóbiás-Domokos Ildikó, a Gö-
döllői Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának ve-
zetője ismertette a megváltozott struktúrában
működő gyámhivatal helyét, szerepét a gyer-
mekvédelmi rendszerben. A védőnői feladatokat
és működési struktúrát Káposztás Istvánné, a
járási vezető védőnő, valamint Kovácsné Sor-
ger Katalin, a gödöllői védőnői szolgálat veze-
tője mutatta be.

A program végén számos aktuális szakmai
kérdés került megvitatásra, így például a civil
szervezetek segítséget kaptak ahhoz, hogy
amennyiben problémát észlelnek, hová kell for-
dulniuk. Jelentős eredmény, hogy párbeszéd ala-
kult ki a szervezetek között, ami a megelőzés
terén hozhat jó eredményeket, és segíti a prog-
ram elsődleges célját, a társadalmi kohézió erő-
sítését.

A szervezők a leginkább érintetteket, a gyere-
keket is igyekeztek a megfelelő módon bevonni
a programba, ezért még a múlt évben „Bizton-
ságban, közösségben” címmel hirdettek rajzpá-
lyázatot a 10-15 éves korosztály számára. A díja-
zott képeket a Polgármesteri Hivatal földszinti
kiállítótermében tekinthetik meg az érdeklő-
dők.

A projektről további információ:
www.nelegyelaldozat.hu.

kg - kj

Brazil hallgatók is tanulni fogják

Új könyvek a környezet védelméhez

Új feladataikról tájékozódtak az óvónők
Óvodapedagógusok tanácskoztak Gö-
döllőn január 29-én. A rendezvényen
Lóczi Tünde közoktatás szakértő is-
mertette a megjelent gödöllői és kör-
nyéki (Szada, Veresegyház) óvónőkkel
a pedagógus minősítési eljárási
rendszerre vonatkozó törvényi vál-
tozásokat, határidőket, feladato-
kat.

A nagy tapasztalatokkal rendelkező szak-
ember az óvodai portfólióról, az életpálya
modell bevezetéséből adódó óvónői és in-
tézményvezetői feladatokról tartott elő-
adást. A résztvevők emellett tájékoztatást
kaptak a pedagógus előmeneteli rendszeré-
ről, a gyakornoki idő és mentorálás felada-
tairól, a minősítő vizsga és a minősítési el-

járás lefolytatásáról és annak módszereiről. Az
előadás során Lóczi Tünde beavatta a résztve-
vőket a pedagógus portfólió előkészületi mun-
kálataiba, és szakmai tanácsokat adott a felké-
szülésre. (bdz)

Új hulladékgazdálkodási, szennyvízke-
zelési és megújuló energia felsőoktatá-
si tananyagot dolgoznak ki a Szent Ist-
ván Egyetem (SZIE) és konzorciumi
partnerei, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem (NYME) és a Nyíregyházi Főiskola
(NYF) mezőgazdasági és környezetvédel-
mi profilú karai és intézetei az Európai
Unió 864 millió forintos támogatásával.

A projekt január 29-ei gödöllői sajtótájékoztató-
ján Alexa László szakmai vezető elmondta,
hogy a konzorcium bevonja a gazdasági élet sze-
replőit a tananyagfejlesztésbe és az oktatók kép-
zésébe, így a szakmai szervezetek, cégek is ala-
kítják a jövő mérnökeinek képzési tematikáját.

A környezetmérnökök és mezőgazdasági mér-
nökök képzéséhez készülő tananyagot, amely ma-
gába foglalja a hulladékgazdálkodás alapjaival,
az élelmiszeripari melléktermékekkel és hulla-
dékokkal, a szennyvízkezeléssel, a biológiai hul-
ladékkezeléssel, a melléktermékek, hulladékok
és belőlük készült termékek termőföldön történő
hasznosításával, továbbá az energianövények és
a biomassza termelésével kapcsolatos ismerete-
ket, két év alatt dolgozzák ki magyar és angol
nyelven, távoktatási formában is alkalmazhatóan.

A környezetipar a század egyik legdinamiku-
sabban fejlődő ágazata. Ezt felismerve alakult
tavaly az országban elsőként Víz- és hulladék-
gazdálkodási tanszék a gödöllői Mezőgazdaság-
és Környezettudományi Karon (MKK) – mond-
ta Gyuricza Csaba dékán. Puskás János, a
SZIE Békés megyei Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Karának (GAEK) dékánja a
kutatókarként elismert MKK és a gyakorlatori-
entált főiskolai karként tevékenykedő GAEK
példaértékű együttműködését emelte ki, hoz-
zátéve: a szennyvíz- és a hulladékgazdálkodás
minden települést, minden embert érintő terület,
az egyetemnek pedig az alapkutatások mellett a
gyakorlat problémáira is választ kell tudni adnia. 

A mosonmagyaróváriak a szántóföldön hasz-
nosítható hulladékok és melléktermékek
kutatásával kapcsolódnak a projekthez –
tudtuk meg Schmidt Rezsőtől, a NYME
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi
Karának dékánjától. A szerves anyagok
visszajuttatásának kiemelt szerepe van a
talajok termékenységének megőrzésé-
ben.

Nyíregyházán román, ukrán és szlo-
vák projektekben szerzett tapasztalataik-
kal is gazdagítják a tananyagfejlesztési
projektet – mondta Sikolya László, az
NYF Műszaki és Agrártudományi Inté-

zetének igazgatója, aki az előző nap Nagyvá-
radon vett részt a témához kapcsolódó konferen-
cián, ahol holland előadók ismertették a hulla-
dékhasznosítás ottani gyakorlatát.

A téma tehát nem ismer határokat. A sajtótá-
jékoztatón elhangzott, hogy az oktatása sem. Az
új tananyagok iránt a Gödöllőn már tanuló és a
közeljövőben városunkba érkező, összesen kö-
zel száz brazil hallgató részéről is jelentős ér-
deklődés mutatkozik.

(LT)

Országgyűlési választási tudnivalók

Miután a köztársasági elnök bejelentette, hogy áp-
rilis 6-ra tűzte ki az országgyűlési képviselő-vá-
lasztások időpontját, több név is ismertté vált azok
közül, akik megméretik magukat a parlamenti
mandátumért. 

Az egyéni választókerületben a képviselőjelölt
párt jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat.
Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.

Az egyéni választókerületben a jelöléshez leg-
alább 500 választópolgár ajánlása szükséges. Egy
személy csak egy egyéni választókerületben fo-
gadhat el jelölést.

Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi
listaként állítható. Pártlistát az a párt állíthat, amely
legalább 27 egyéni választókerületben önállóan je-
löltet állított. A pártlista állításának további feltéte-
le, hogy a párt legalább 9 megyében és a főváros-

ban jelöltet állítson. A Választójogi törvény közös
pártlista állítására is módot ad, azonban a közös
pártlistát csak ugyanazon pártok részvételével in-
dított jelöltek alapozhatnak meg. Egy párt csak egy
(önálló vagy közös) pártlista állításában vehet részt.

Nemzetiségi listát – nemzetiségenként egyet –
az országos nemzetiségi önkormányzat állíthat. A
nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nem-
zetiségi választópolgárként szereplő választópol-
gárok legalább 1%-ának ajánlása, de legfeljebb
1500 ajánlás szükséges. A nemzetiségi listán a
névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgá-
raként szereplő választópolgár lehet jelölt. Közös
nemzetiségi lista állítását a törvény kizárja.

Egy személy csak egy országos listán fogadhat
el jelölést. Párt által egyéni választókerületben je-
lölt személy csak ugyanazon párt pártlistáján sze-
repelhet.

(forrás: valasztas.hu)
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Mint ismeretes, tavaly július 22-én avat-
ták fel a város legújabb játszóterét a bla-
hai napközis tábor területén, a Ligeti Ju-
liska utca felőli részen. A terület előtte
bokros, benőtt, elhanyagolt rész volt,
ezért komoly tereprendezést is kellett
végezni; a bozótirtás mellett talajmun-
kákra is szükség volt, amit a VÜSZI
szakemberei végeztek el. Ma már az EU
szabványoknak megfelelő vegyes ülé-
ses hinta, két rugós játék (egy béka és
egy bárány), valamint egy mérleghinta,
homokozó és két pad várja a játszani vá-
gyókat és a rájuk vigyázó felnőtteket.
Időközben azonban felmerült annak a
lehetősége, hogy újabb eszközzel, egy
csúszdás mászóvárral bővítsék a játszó-
tér „kínálatát”. Ezzel kapcsolatban Bu-
csy László, a Blaháért Társaság elnöke
lapunknak elmondta: tulajdonképpen
gyermeki sugallatra történt a dolog,
ugyanis a megnyitón az egyik kisgyerek
megkérdezte: „csúszda nincs?”. Ekkor
határoztunk úgy Pecze Dániel alpolgár-
mesterrel, a térség önkormányzati kép-
viselőjével, hogy lépéseket teszünk an-

nak érdekében, hogy egy csúszda is he-
lyet kaphasson itt a Ligeti Juliska utcá-
ban, a játszótéren. Ezért adománygyűj-
tésbe kezdtünk, és úgy tűnik, hogy a
szükséges összeg jelentős része már a
rendelkezésünkre áll. Ha minden jól
megy, akkor várhatóan idén nyáron a
helyére kerülhet a csúszdás mászóvár, a
gyerekek legnagyobb örömére. Bucsy
László hozzátette: A játszótér állapota az
itt lakók számára rendkívül fontos. Ez
jól látható abból is, hogy folyamatosan
rendben- és karbantartják azt. Legutol-
jára például tavaly ősszel gyűltek össze

a városrészben élők, hogy segédkezze-
nek a szükséges őszi munkák elvégzé-
sében. Akkor többek között növényzet-
ritkítást, valamint a gyerekek segítsé-
gével festéseket is végeztek. A munkák
révén nagyon hangulatos kis területet
sikerült kialakítani, ami a közösségre
épül – emelte ki Bucsy doktor. A Bla-
háért Társaság tavasszal pedig ismétel-
ten megrendezi a már hagyományosnak
tekinthető tótakarítást az Úrréti-tónál és
környékén, ami megint csak szép példa
a lakossági összefogásra.

hc

Olimpiai szellemi vetélkedő a Hajós iskolában

A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola 40 éves jubileumi ünnepségsorozata
keretében január 31-én került megrendezésre az iskola hagyományos olimpiai
szellemi vetélkedője. A gödöllői járásból kilenc iskola képviseltette magát a
színvonalas megmérettetésen.

A Hajós Alfréd Vándorkupát a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola
csapata vihette haza. Zmák Júlia, a Hajós iskola igazgatója elismerését fejezte
ki a részvevő csapatoknak és pedagógusaiknak magas szintű felkészültsé-
gükért. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben a dr. Mező Ferenc Szellemi Diák-
olimpián is részt vesznek a jelenlévő tehetséges diákok. A Magyar Olimpiai Bi-
zottság képviseletében dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára és Kis
Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó vett részt a rendezvényen. A
verseny megrendezését támogatta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gödöllői tankerülete, melynek képviseletében jelen volt Szabados Lajosné
igazgatóhelyettes. Gödöllő Város Önkormányzatának ajándékait Pecze Dániel
alpolgármester adta át a verseny résztvevőinek.

A korábbi nagysikerű nótaesteken is rendszeresen
felcsendültek az operett irodalom gyöngyszemei, a
február 23-án, vasárnap 17 órakor a Polgármesteri
Hivatal dísztermében megrendezésre kerülő estet
azonban kizárólag ennek a műfajnak szentelik.

Mint azt Balog
Gyula, az egye-
sület vezetője la-
punknak elmond-
ta, a gödöllőiek
körében az ope-
rett épp olyan
kedvelt műfaj,
mint a nóta, s úgy
érezte, a közön-
ségnek is örömet
szereznek, ha egy
kicsit nagyobb te-
ret engednek a jól
ismert daloknak.

Az est folyamán Csonka Zsuzsa (képünkön), Egri Jó-
zsef és Keszler Éva előadásában csendülnek fel a nép-
szerű melódiák. Az előadókat ez alkalommal is Gödöllő
Város Népi Zenekara kíséri. 
Mint megtudtuk, az idén a tervek szerint hat műsoros
estet rendez az egyesület, s mivel szeretnének még töb-
beket megszólítani, más műfajoknak is teret kívánnak
adni. Ennek jegyében helyet kap programjaik között
például a jazz. A szintén sokak által kedvelt muzsikákat
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékeinek
előadásában hallhatja majd a közönség.   
A paletta színesítése természetesen nem jelenti azt,
hogy a jövőben háttérbe szorulna a magyar nóta és a ci-
gányzene, hiszen a közönség igényli a műfaj színvo-
nalas előadását, Gödöllőn pedig rendszerint a műfaj
legkiválóbb képviselőit láthatják és hallhatják. 
A február 23-ai előadásra jegyek a Művészetek Házá-
ban és a Polgármesteri Hivatal portáján, valamint Ba-
log Gyulánál vásárolhatók (Gödöllő, Bercsényi u. 39.)

Fotókiállítás szecessziós épületekről
A Duflex Fotográfiai Stúdió fotói megtekinthetők február végéig kedden és csütörtökön
12.30-15.30-ig a gödöllői Civil Házban (Szabadság út 23.). 

Iskolás csoportok számára helyszíni rajzolási lehetőség, előzetes egyeztetéssel. 

Bejelentkezés: 70/605-4575. A belépés ingyenes!

Új eszközzel bővülhet a Ligeti Juliska utcánál lévő játszótér

Nyáron érkezhet a csúszdás mászóvár

Operett esttel indítja idei programját a
Gödöllői Kulturális és Szociális

Közhasznú Egyesület

Valentin napi csók-party a Vén Vackorfánál

Megnyitó, köszöntők
Vadkörtefa és egyéb szerelmi jelkép
növények               
Körtefatánc kicsiknek és nagyoknak
Kvízjáték
Közös éneklés – Vén Vackor Dal
Faölelés
Párok csókváltása       
Egyéb meglepetések 
Fókuszban a Vadkörtefánk és a szerelem!
Várunk mindenkit sok szeretettel 1-99 éves
korig

2014.  FEBRUÁR 14. PÉNTEK
15:00 – NAPNYUGTÁIG
Szent István Egyetem Botanikus Kert Gödöllő, Páter K. u. 1. 

GPS: N47.593027, E19.366136

Belépés: díjtalan
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Ki ne szeretné az olasz konyha
remekeit?! Ha valaki ismer
ilyet, szóljon! Én még sosem
találkoztam olyan emberrel,
akinek ne lenne egy-két olyan
kedvenc étele, amit az olasz
ízek térhódításának köszön-
hetően ismerünk, de olyan vá-
logatós gyereket sem ismerek,
aki ott hagyná a tányéron a bo-
lognai spagettit, a soksajtos
sonkás vagy szalámis pizzát,
vagy a Garfield kedvencének
számító lasagnet.

Tény, ha valaki azt hallja, olasz étel,
az elsők között a pizzák és a spagettik
jutnak eszébe. Azután jönnek szépen
sorban a tortellinik, raviolik, kinek-
kinek ízlése szerint.  A lista termé-
szetesen aszerint bővül, ki melyik ré-
szén járt már Olaszhonnak.  

Nos, ha valaki átfogó képet sze-
retne kapni e különlegességekben
bővelkedő konyháról, és nem fél ki-
próbálni az új ízeket, akkor az olasz
konyha 222 finomságát bemutató

szakácskönyv nem hiányozhat a pol-
cáról. 

A tészták, rizottók és halételek szé-
les skáláját böngészve mindenki talál
olyat, amit bátran elkészíthet, külön-
leges fogást tálalhat, anélkül, hogy
megterhelné a pénztárcáját, vagy
olyan ételt tenne az asztalra, amit a
családtagok csak távolról mernek
megszaglászni.  A Giuseppe Verdi-ri-
zottó, vagy a szicíliai rizsgolyók sze-
rintem mindenkinél biztos sikerre
számíthatnak. 
Engem leginkább  a padlizsán recep-
tek nyűgöztek le. Rakottan, tésztával,

köretnek, hús mellé, salátának – se
szeri, se száma a variációknak!

No és persze a halak, meg a tenger
gyümölcsei! Míg a szelídebb ízek
kedvelői választhatnak a tonhal va-
riációk közül, a bátrabbak megpró-
bálkozhatnak az ördöghallal, vagy
egy skorpióhal recepttel. Ha pedig
valami egészen különlegeset szeretne
az asztalra tenni szakácsunk, vá-
laszthat kagylót, tintahalat, polipot
vagy tengeri pókot. 

De maradjunk a szárazföldön. Hi-
szen az olaszok nem csak tengeri her-
kentyűket esznek, hanem borjút, mar-
hát, sőt nyulat is! Kétlem, hogy az
umbriai borjúszelettel, a vörösborban
párolt marhahússal, az ischiai vagy a
San Remó-i módra elkészített nyúllal
ne aratnánk osztatlan sikert.

S ha valaki attól félne, hogy a hoz-
závalók beszerzése gondot jelent, azt
bátran megnyugtathatom, a receptek
egy jelentős részének  hozzávalóit a
gödöllői piacon is megvásárolhatjuk
– no nem a tengeri pókra gondoltam.
De ma már a nagy áruházláncoknak
köszönhetően szinte bármit besze-
rezhetünk, így csak a pénztárcánkon,
a bátorságunkon és a fantáziánkon
múlik, mit próbálunk ki a finomságok
közül.
(Olasz konyha – 222 könnyű recept)  nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vigyázz, kész, főzz!

Nem mindennapi koncertre ké-
szül a Talamba Ütőegyüttes
Gödöllő. Pontosabban nem is
egyre, hiszen a zenekar nagy-
szabású koncertsorozattal ün-
nepli fennállásának 15. évfor-
dulóját. Az elsőre február 15-
én kerül sor a Művészetek Há-
zában. A jubileumról Zombor
Leventével, a Talamba Ütő-
együttes vezetőjével beszél-
gettünk.

– „Talamba és barátai” – ez a jubi-
leumi év első koncertjének címe, s
valóban jónéhány olyan vendéggel
közösen lépnek színpadra, akikkel
az elmúlt években sokat muzsikál-
tak együtt. Nem lehetett könnyű a
választás, kiket hívjanak meg.
– Ezért is rendezünk több koncertet.
Az elmúlt másfél évtizedben nagyon
sok külföldi és hazai sztárral léphet-
tünk fel, többek Rhoda Scottal, a
világhírű orosz TEREM Quartettel
és Jacques Loussierrel,  Horgas 
Eszterrel, Varnus Xavérral, hogy
csak néhányat emeljek ki a rendkívül
hosszú sorból. Nem volt egyszerű a
döntés, ezért is határoztunk úgy, hogy
több részre osztjuk a „listát”. Az első
koncerten Horgas Eszter fuvolamű-
vész, a Cimbaliband, a Harmonia

Garden, Csányi István szaxofon-
művész és a Fricska Táncegyüttes
lesz a vendégünk, a második, május
17-ei crossover esten Furák Péter,
Lázár Gyula és Nagy Zsolt. Lehet,
hogy most sokan hiányolják Varnus
Xavér orgonaművész nevét, nekik
sem kell csalódni, vele külön koncert-
tel ünnepeljük meg az évfordulót.
Mindezek mellett a jubileum jegyé-
ben rendezzük meg az október 1-jei
estünket a zene világnapján, és a de-
cember 13-ait, amikor is egy teljesen
új, meglepetés műsorral állunk majd a
közönség elé. 
De ezek mellett movemberben is lesz
egy nagyszabású Talamba és barátai
koncertünk, amit a Művészetek Palo-
tájában rendezünk meg. Ezen a mos-
tani vendégek mellett többek között
Fábián Juli és Zoohacker valamint
Varnus Xavér is vendégünk lesz. 
–Tizenöt év hosszú idő. Mennyit
változott ezalatt a zenekar össze-
tétele? Ha jól emlékszem, amikor
Gödöllőre kerültek, öten voltak, ma
pedig négyen alkotják a zenekart.
– A Talambának eredetileg nyolc
tagja volt, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola akkori, 1999-es ütős
tanszakának hallgatói. Ahogy teltek
az évek, egyre kevesebben lettünk, a
csapat egy részének az élete más

irányt vett. A szakításnak pusztán ez
volt az oka, mindenkitől barátként
váltunk el, olyannyira, hogy már töb-
ben jelezték, eljönnek a jubileumi bu-
lira. Ma négyen vagyunk a zenekar-
ban: V. Nagy Tamás, Grünvald 
László, Szitha Miklós és én. 
– Buli vagy koncert? 
– Is-is. Laza, stílusában  és hangula-
tában nosztalgiázásra is lehetőséget
adó estet szeretnénk, amihez jól illik a
cím: Talamba és barátai. 
– Úgy tudjuk, új albummal ünnep-
lik a jubileumot.
– Ez részben igaz, már február 15-én
kapható lesz a limitált kiadású jubi-
leumi albumunk, ez azonban nem új
zenéket tartalmaz, hanem az elmúlt
másfél évtized lemezeiről válogattuk
össze a legtalambásabb műsorszá-
mokat. 
– Mire marad idejük az évfordu-
lókhoz kapcsolódó koncertek mel-
lett?
– Az élet folyik tovább, és szerencsé-
re elég sok elfoglaltságunk van. A
Francia szerelem című lemezünkkel
továbbra is sok fellépésünk van, épp-
úgy, mint a Spirit of Life című anya-
gunkkal. Ráadásul most kaptunk egy
felkérést, hogy vegyünk részt egy
nagyszabású produkcióban, aminek a
MÜPA-ban lesz a bemutatója. Ez 
szintén sok munkát jelent majd. Szá-
munkra ezek a fellépések és a közön-
ség szeretete jelenti a legszebb szüle-
tésnapi ajándékot. 

bj

Barátokkal ünnepel az ütőegyüttes

Talamba 15

Bár a statisztikák szerint egyre kevesebbet olvasunk, mégis úton-útfélen olyan emberekbe botlunk, akik könyvvel a
kezükben érzik igazán jól magukat, és kihasználnak minden percet, hogy olvassanak. Nincs ez másképp, akár Bu-
dapesten, Londonban, Berlinben vagy Stuttgartban járunk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központ új kiállítása, ahol negyven olyan fotót láthatnak az érdeklődők, ami olvasó embereket ábrá-

zol. Juhász István fotós metrón, vonaton, buszon, megállókban kapta lencsevégre a könyvüket bújó embereket. A fotók
„Utazó olvasó” címmel felkerültek a facebookra, majd megszületett a kiállítás, amit az óbudai Platán könyvtárban
fedeztek fel városunk könyvtárának munkatársai. A Gödöllőn bemutatott anyagot tőlük kérték kölcsön. 
A kiállítás érdekessége, hogy egy gödöllői olvasót ábrázoló fotó is bekerült a kiállított képek közé, amiket március
elejéig tekinthetnek meg az érdeklődők. Aki pedig szíves végignézné a képeket a facebookon, az „Utazó olvasó” néven
valamennyit megtekintheti. kj

Akik könyvvel a kezükben kelnek útra

Utazó olvasók a könyvtárban

(Folytatás az 1. oldalról) 

Majd  folytatva a korábbi évek hagyo-
mányait, idén is nagyszabású közös
hangversenyt rendeznek azoknak a fia-
tal tehetségeknek, akik a Frédéric
Chopin Zeneiskola növendékeként
értek el kiváló eredményt a
2013/2014-es tanévben. 
A színházi előadások iránt mindig is
nagy volt az igény a gödöllői közön-
ség körében. Február 19-én  újabb be-
mutató várja az érdeklődőket. Ri-
chard Alfieri: Hat hét, hat tánc című
vígjátékát két olyan kiváló művész
előadásában láthatják, mint Vári Éva
és Kulka János. Ez a bemutató egy
hosszú sorozat kezdete, a Művészetek

Házában ugyanis a tervek szerint
minden hónapban lesz olyan színházi
előadás, ami a fővárosi bemutatókhoz
kapcsolódik. 
Újabb premierre készül a Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesülete is, mely-
nek tagjai egy igazi sikergyanús elő-
adást álmodnak színpadra, „Tanár bá’
kérem” címmel.  S aki ez alapján Ka-
rinthy Frigyesre gondol, az jól tippel.
A művészeti csoport az ő írási alapján
készült zenés, popzenei betétekkel
színesített előadásra invitálja a gö-
döllőieket. 
A gödöllői kulturális eseményekről
lapunkból valamint a www.muza.hu
oldalon folyamatosan tájékozódhat-
nak az érdeklődők. bj

Kulturális programok a téli napokra

Balassitól Karinthyig
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Két gödöllői múzeum a túra programjában

Gyűjthetik a gyerekek a matricákat
Hosszú élete és uralkodása so-
rán nem sok pert veszíthetett
el őfelsége Ferenc József. Az
egyikről nemrégiben szerez-
tünk tudomást, a nyertes fél,
dr. Polner Lajos ügyvéd, királyi
tanácsos azonos nevű unoká-
jának most megkapott vissza-
emlékezéséből.

A családi iratok között megtalált, Gö-
döllőre vonatkozó részeket, a Ferenc
József ellen pert nyert ügyvéd déd-
unokája, Polner Zoltán költő-újság-
író juttatta el hozzánk. Köszönet érte.

Ki volt Polner Lajos?
Polner Lajos 1843-ban született

földbirtokos volt és ügyvéd. Az 1869-
ben alapított Gödöllői Takarékpénztár
jogtanácsosaként is dolgozott (az első
részvényekből huszonöt darabot Fe-
renc József is vásárolt) Polner klien-
sei közé tartoztak a környék notabili-
tásai, a Podmaniczkyek, a Rádayak.
Ügyvédi irodáját – mivel általában a
rászorultaknak ingyen vállalta a kép-
viseletét – gyakran keresték fel ügyes-
bajos dolgaikkal a gödöllői szegé-
nyek is. Köztük volt az a parasztem-
ber is, aki fát lopott az erdőből, és raj-
takapták. A koronauradalom eljárást
indított ellene.

Az illető, hogy a számunkra isme-
retlen büntetést elkerülje, Polner dok-
tor segítségét kérte. Az ügyvéd olyan
sikeresen képviselte védencét, a bün-
tetés elmaradt. A történetnek híre
ment az egész gödöllői járásban:
„pert vesztett Ferencjóska”, ilyen se
volt még – mondogatták sokan elége-
detten. A koronauradalom helyi illeté-
kesei kevésbé örültek a „szenzáció-
nak”, és amint lehetett, gondoskodtak
az ellencsapásról.

Akkoriban a tavaszi és őszi vadá-
szatok idején őfelsége a király mindig
fogadást adott a kastélyban, ahová
meghívták a gödöllői notabilitásokat:
a főszolgabírót, a plébánost, dr.
Thegze Lajost orvost, és Polner ügy-
védet is. A listát, ami szinte mindig
azonos volt az előzővel, megmutatták
a vendéglátónak is. A per elvesztését
követő fogadásra a királynak benyúj-
tott listáról egy nevet azonban töröl-
tek; nem nehéz kitalálni kiét. Ám
őfelségének, aki személyesen ismerte
az urakat, feltűnt, hogy az elé terjesz-
tett listáról egy nevet kihúztak.

– Polner doktor nevét miért töröl-
ték? – érdeklődött Ferenc József.

Mire a ceremóniamester belekez-
dett a magyarázatba:

– Felség, az ügyvéd úr a koronau-
radalommal szemben megnyerte a

pert, amelyet azért indítottunk, mert
egy ember az erdőből fát lopott.

– Úgy – válaszolta a király –, Pol-
ner a kötelességét teljesítette, ezen túl
is minden fogadáson látni akarom.

Nem volt apelláta, az ügyvéd to-
vábbra is meghívót kapott a vadásza-
tokra is. Jelen volt 1894. október 15-
én is, amikor Sándor szerb királyt lát-
ták vendégül A királyi főhadsegédek
szerb részről Csirics, magyar részről
gróf Paar, a király gyermekkori jó
barátja, és egyben főhadsegéde, részt
vett a vadászaton Pettera Hubert fő-
vadászmester és Kallina Károly főer-
dőmester is.

Egyszer Babaton az erdőkerülőnek
– neve sajnos nem olvasható a vissza-
emlékezésben.– feltűnt egy friss tú-
rás, a nyomokból arra következetett,
hogy azok csak egy termetes vadkan-
tól származhatnak. Másnap is arra
ment. Ismét voltak friss nyomok,
azokba kukoricaszemeket szórt.

Aztán így ment egy több héten ke-
resztül, mindig ugyanazon a helyen és
ugyanabban az időben. A vaddisznó
gyanútlanul és háborítatlanul cseme-
gézett. A vadászmester a következő
cserkészés előtt jelentette őfelségé-
nek: a babati részen hatalmas vadkant
láttak. A király örült a jó hírnek el is

ment a jelzett helyre, természetesen
puskáját is magával vitte. Nem ma-
radt tétlen az erdőkerülő sem, előre
ment a megszokott helyre, bőségesen
szórta a kukoricát.

– Felséges uram, ha intek, marad-
jon hátra, és álljon meg egy sűrű bo-
kor mögött, nekem tovább kell men-
nem, hogy ne fogjon gyanút a vad-
kan. Az erdész tovább ment, a király
és körülötte a csend maradt. Ám egy-
szer valami megzörrent és a mozgás
egyre közelebbről lehetett hallani. És
hirtelen csak a tisztáson ott állt őfel-
sége előtt az agyaras és folytatta a
lakmározást, már egészen közel ke-
rült a királyhoz, Ferenc József nem
tétlenkedett tovább, fölemelte a puska
csövét, egy dörrenés: elterült előtte a
félelmetes vadkan.

Ennek a derék állatnak a méreteit
nem jegyezték fel pontosan, annyi bi-
zonyos, hogy 220 cm-nél hosszabb és
123 cm-nél magasabb volt, súlya
meghaladhatta a 220 kilót, Az agyara
csaknem 20 cm hosszú volt.

A résztvevők, a vadkant kivéve,
mind boldogok voltak, a vadász szép
jutalmat kapott, Őfelsége pedig élete
talán legnagyobb vaddisznóját terítet-
te le, egy kis segítséggel.

Szabó Margit

Háromszáz hazai múzeum és
kiállítóhely részvételével indul
el február 1-jén a Mozaik Mú-
zeumtúra. Az eddigi legna-
gyobb szabású múzeumnép-
szerűsítő programba két gö-
döllői intézmény is bekerült: a
Gödöllői Városi Múzeum és a
Gödöllői Királyi Kastély múze-
uma.

Az elsősorban a 6 és 16 év közötti ko-
rosztálynak szóló kezdeményezés
célja, hogy minél több iskolás jusson
el magyar múzeumokba, és megis-
merhesse azok sokszínű kínálatát. A
program február 1-jével indult, s má-
jus 31-ig tart. A két gödöllői intéz-
mény a téli technikai szünet utáni nyi-
tástól kapcsolódik be a programba: a
Gödöllői Királyi Kastély február 15-
től, a Gödöllői Városi Múzeum pedig
március 1-jével.

A program hasonlít a régi Tájak-
Korok-Múzeumok pecsétgyűjtő já-
tékhoz, most azonban a gyerekek a ki-
állítóhelyeket bejárva hétfajta regio-
nális albumba gyűjthetik a múzeu-
mok matricáit. Egy-egy intézmény mat-
ricáit természetesen csak helyben le-
het majd a beszerezni. A játéknak – a
nagyobbakra gondolva – elkészült
egy QR-kódra épülő okostelefonos

applikációja is. A tervek szerint a Mo-
zaik múzeumtúra nem ér véget má-
jusban, hanem kibővülve folytatódik
majd.

A programhoz az Örökség Kultúr-
politikai Intézet gondozásában 300
múzeum és kiállítóhely Magyarorszá-
gon címmel elkészült egy kötet is, in-
dulásképpen a címben jelzett számú
intézmény bemutatásával. A tervek
szerint rövidesen megjelenik a kiad-
vány angol nyelvű változata is, amely
a szállodákban is elérhető lesz, va-
lamint elindult a program honlapja is
www.mozaikmuzeumtura.hu címen.

A kiadványokban és a honlapon a két
gödöllői intézménnyel is megismer-
kedhetnek az érdeklődők.

Mint megtudtuk, a városi múzeum-
hoz tartozó kiállítótérként a Királyi
Váró is bekerült a programba, így vá-
rosunkban lényegében három hely-
szín vesz részt a játékban.

A matricagyűjtő füzeteket a hely-
színeken a belépőjegy mellé vásárol-
hatják meg az érdeklődők, s szintén
megvásárolhatják az adott múzeum-
hoz tartozó matrica egyik részét, ami
az épület külső képét ábrázolja. A má-
sik felét, amin a belső tér látható, a ki-
állítás megtekintése után, a belépő-
jegy ellenében kaphatják meg. A mat-
ricákat nem csak a szép képek miatt
érdemes gyűjteni, hanem azért is,
mert a játékban résztvevők értékes
ajándékokat kaphatnak. A játék rész-
leteiről a program honlapján tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

Mint megtudtuk, mindkét gödöllői
intézmény örömmel csatlakozott a
programhoz, ami egy számukra rend-
kívül fontos korosztályt céloz meg. A
városi múzeum és a királyi kastély is
nagy hangsúlyt fektet a múzeumpeda-
gógiára, nem véletlen, hogy 2013-ban
Múzeumpedagógiai Nívódíj-pályáza-
ton a városi múzeum munkáját okle-
véllel, a királyi kastélyét pedig nívó-
díjjal ismerték el. (KJ)

Gödöllő anno – plusz

Aki pert nyert Ferenc József ellen

Angliából indult el az a kezde-
ményezés, mely Valentin-nap
környékén minden évben egy
hétig a házasság fontosságára
irányítja az emberek figyelmét.
Magyarországon a programot
a Magyar Evangéliumi Szövet-
ség (Aliansz) és a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus
Tanácsa honosította meg
2008-ban.

A programok a házasság világnapján
kezdődnek. A kezdeményezés 1981-
re nyúlik vissza, amikor az egyesült
államokbeli Louisiana állam kor-
mányzója és a főváros, Baton Rouge

polgármestere akciót hirdetett a há-
zasságkötések rohamos csökkenésé-
nek megállításáért. Az ötlet akkora si-
kert aratott, hogy 1983-tól a házasság
világnapja nevet kapta, amelyet min-
den év februárjának második vasár-
napján ünnepelnek meg szerte a vilá-
gon.

Hazánkban hetedik alkalommal
kerül megrendezésre a házasság hete
a keresztény egyházak, illetve civil

szervezetek széles körű
összefogásával február 9-16.
között. Az országos rendez-
vénysorozat célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a házasság,
a család értékeire és fontos-
ságára, segítséget nyújtson a
házasságra készülőknek, öt-
leteket adjon a házasságban
problémákkal szembesülők-
nek és példákat mutasson
fel. Ez utóbbihoz kapcsoló-
dóan a rendezvénysorozat-
nak minden évben van egy
úgynevezett házaspárarca, az
idén Keresztes Ilona, a Kos-
suth Rádió szerkesztő-mű-
sorvezetője és Mohay Ta-
más néprajzkutató, az ELTE
BTK Néprajzi Intézetének

vezetője tölti be ezt a tisztet.
A házasságban a felek megtapasz-

talhatják a feltétel nélküli szeretet, a
hűség és az őszinte megbocsátás érté-
két egy nekik rendelt, de nem tökéle-

tes társon keresztül. A házasságban
egy férfi és egy nő saját elhatározásá-
ból elkötelezi magát, hogy egymás
bátorítására, segítésére és védelmére
törekszik egész életében. Ilyen mó-
don a házasság felelősségteljes, biz-
tonságos és meghitt közösséget jelent
számukra, és áldásul szolgál életük
minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű
összefogásra törekszik, mely gyakor-
lati példamutatással, tudományos ku-
tatások eredményeivel, bibliai és er-
kölcsi érvekkel támasztja alá a házas-
ság örökkévaló értékét. Bátorít min-
den olyan helyi kezdeményezést,
amely hidat épít az adott közösség
környezetében élő házaspárok és csa-
ládok felé, amely segíti életüket, bol-
dogulásukat. Nyíltan beszél a házas-
ság mindennapi valóságáról, örömei-
ről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs
és gyakorlati tanácsokkal ellátni a há-
zasokat és házasulandókat, valamint a
teljes helyreállás reményét ébren tar-
tani azokban, akiknek a kapcsolata
válságban van, illetve valamilyen ok
miatt megszakadt.

A programokról részletesen a
www.hazassaghete.hu oldalon tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

(ny.f.)

Az örökké való érték

Házasság hete 2014
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Róka: Felnőtt keverék kan. Egyedi
azonosítója nincs. Nagyon kedves,
barátságos csaholós kutyus. Ere-
deti vagy új gazdáját keressük.

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

Negro: Nagyon édes, tacsi-
keverék szeretetbomba. Re-
méljük, ez a kisfiú is hamar
saját családra talál!

Kölyök: Rengeteg ilyen apró
szőrgombóc vár szerető gazdi-
ra. Reméljük, családban fognak
tudni felnőni!

Február 8-án és 9-én
9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk 

állatorvos

Tel.: 20/3855-726

Hétvégén is nyitva
tartó állatorvosi

rendelő:

KEDVES KUTYABARÁTOK!
Segítséget szeretnénk kérni mentett kutyáink ideiglenes elhelyezésé-
ben. Jön a hideg, ne kelljen utcán hagynunk a kidobott, hajléktalan kis
állatokat! Élelmezésükről és orvosi ellátásukról mi gondoskodunk, csak
helyet kérnénk nekik. Tel.: +36-20/291-7233, +36/70/2819-555.
Köszönjük: Árva Lelkek Állatvédő Egyesület 

Alf: Fiatal keverék kan. Sajnos baleset
miatt amputálni kellett a jobb első
lábát. Ez semmiben nem akadályozza,
fut, rohan egész nap. Szeretnénk, ha
érte is jelentkezne az álomgazdi!

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő
Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12,  vasárnap: 17.30-19-ig.
Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Milei László, Tel.: 30/5511-346.

Elkóborolt „Csoki” nevű fekete, fiú 
tacskó-keverék kiskutyánk a blahai ré-
szen, nyakában krém színű bolhanyak-
örvvel. 
A megtalálónak jutalom! Kérem hív-
jon: 
Tel.: 06-28-414-782, 30-232-1060. 
Cím, tulajdonos: Gödöllő, Bocskai u. 33.

Elveszett macska! 2014. január 21-én
Gödöllőn, a Vasvári Pál utcából eltűnt
a képen látható 5 éves szürke-fehér
cirmos nőstény macska. Kérem, aki
látta, vagy tud róla valamit, hívjon: 
70-308-8684. 
A megtalálónak pénzjutalom jár! 

Családszerető, jól nevelt, ivartalanított, 4 éves, tarka cica
haláleset miatt gazdit keres. Tel.: 20/340-4861.

Február 1-jén vette kezdetét a közönségszavazás és ezzel elin-
dult a negyedik alkalommal megrendezett Európai Év Fája ver-
seny. Idén tíz fára – köztük a Szent István Egyetem gödöllői Bo-
tanikus kertjében található vadkörtefára, a Mesebeli vén vackor-
ra – és történeteikre lehet szavazni a www.treeoftheyear.org ol-
dalon február 28-ig.

E különleges versenybe elsősorban történetük és kevésbé koruk, méretük vagy
szépségük miatt kerülnek a versenyző fák. A február 28-ig tartó versengés
eredményét március 19-én hirdetik ki a szervezők a brüsszeli Európai Parla-
mentben. Az Európai Év Fája versenyt az Ökotárs Alapítvány cseh testvér-
szervezete, a Nadace Partnerství, az Európai Földtulajdonosok Szövetsége és a
Tetra Pak szervezi.

A versenyben idén tíz fa vesz részt Bulgáriából, Csehországból, Franciaor-
szágból, Írországból, Lengyelországból, Magyarországról, Olaszországból,
Skóciából, Szlovákiából és Walesből.

A döntőbe jutott fák mind különlegesek: számos helyi és történelmi esemény
szemtanújaként a körülöttük élő közösségek részévé váltak, bárcsak ők maguk

is mesélni tudnának (állítólag a gödöllői vadkörtefa alatt fogalmazta meg Kos-
suth Lajos a Függetlenségi Nyilatkozatot).

A nemzetközi verseny célja, hogy Európa érdekes fáit bemutatva felhívja a
figyelmet azok védelmére, természeti és történelmi jelentőségére. 

Az európai verseny az országos vetélkedőket követi, a kezdeményezés
ráirányítja a közfigyelmet a fák fontosságára és a biológiai sokféleség csökke-
nésére. 

Forrás: Ökotárs Alapítvány

A gödöllői vén vackor újra versenyben

Szavazzunk!

A National Geographic tudósai meg-
döbbentő adatokat tárnak elénk a ki-
halás szélén álló nagymacskákkal
kapcsolatban. Napjainkban ugyanis
nagyságrendileg csak 3000 tigris,

7500 hóleopárd, 10.000 gepárd,
10.000 jaguár és 30.000 oroszlán él
szabadon a Földön, és számuk évről-
évre csökken.
A folyamatos orvvadászat következ-
tében 1930 óta a tigrisek három alfaja
teljesen kipusztult, és ha ez a tenden-
cia folytatódik, akkor akár egy gene-
ráció alatt kihalhatnak a nagymacs-
kák, ami a bolygó ökológiai egyensú-
lyának felborulását okozhatja.
„Nincs több késlekedni való időnk a
nagymacskákkal kapcsolatban” –
mondja a természetfilmjeivel és állat-
védő tevékenységével világhírnevet
szerzett Dereck Joubert. „Olyan
ütemben csökken az egyedszámuk,
hogy amennyiben nem cselekszünk
azonnal, világszerte a kihalás szélére
kerülnek. Meg kell fordítanunk a folya-

matokat, most!”
A National Geographic Society fontos-
nak tartja, hogy felhívja a figyelmet a
problémára. A „Big Cats Initiative” el-
nevezésű, a nagymacskák megmen-

tésére indított természetvédelmi prog-
ramhoz az interneten bárki csatlakozhat
és segítheti, támogathatja a kezdemé-
nyezést. A programhoz kacsolódan
pedig a NatGeo Wild csatorna ki-
emelten foglalkozik a nagymacskák be-
mutatásával, és idén is világszerte elin-
dítja „Nagymacskák hete” elnevezésű
műsorsorozatát.

haziallat.hu

A kihalás szélén állnak a nagymacskák

10 érdekes tény a nagymacskákról

• A tigrisek csíkjai – akárcsak az emberi ujjlenyomat – minden példánynál
teljesen egyediek.
• A szibériai tigris a legnagyobb nagymacska a Földön.
• A nagymacskák látása hatszor olyan éles, mint az emberé.
• A gepárdok 3 másodperc alatt gyorsulnak fel 100 km/h sebességre. Erre raj-
tuk kívül csak a leggyorsabb sportautók képesek.
• Csak a nagymacskák képesek bömbölni, amit különlegesen alakult gége-
főjük és rugalmas nyelvcsontjaik tesznek lehetővé.
• Az oroszlánok gyakran napokig nem esznek, de egy étkezés során akár egy
200 kilós állatot is képesek elfogyasztani.
• A gepárdok hosszú, izmos farka olyan, mint egy „kormánylapát”; azzal
irányítják magukat, amikor nagy sebbeségel üldözik áldozatukat.
• A nagymacskák közül kizárólag az oroszlánok élnek falkában.
• A hím oroszlán sörényének színe az állat korát és egészségi állapotát is jel-
zi. Az idősebb és egészségesebb példányoké jóval sötétebb.
• A ködfoltos párduc a legkisebb nagymacska, szemfoguk azonban legalább
olyan nagy, mint a tigrisé.

Akár egy emberöltő alatt kipusztulhatnak a nagymacskák, ha nem te-
szünk hatékony lépéseket a védelmükben. Az elmúlt ötven évben Af-
rikában az oroszlánok egyedszáma 90 százalékkal csökkent, nap-
jainkban több tigris él fogságban, mint a természetben, a gepárdok
pedig már eredeti élőhelyük 75 százalékáról kipusztultak.

Idén több településen is maradtak gó-
lyák. Az ászári gólyák négyen vannak,
Tiszavárkonyban pedig egyedül telel az
itthon maradt madár. A település isko-
lájának igazgatója azt mondta, az egyik
gólya már korábban fészket rakott az is-
kola kéményén és minden éjjel ott al-
szik. A madarak táplálásához a Vértesi
Erdő Zrt. munkatársai nyújtottak segít-
séget. A gólyákat az iskola volt takarí-
tónője eteti, az állatok az eltelt időben
hozzászoktak az asszonyhoz és várják
érkezését. Mostanra a falubeliek is hoz-
zájárulnak az állatok táplálásához, az
egyik horgász például apróra vágott 
nyers halat visz nekik. 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park madártani
szakértője tanácsaival szintén támogatta
a gólyák táplálását és elmondta: hasonló

esettel még nem találkozott. 
Nem csak ászári gólyák maradtak. Egy
gólya telel Tiszavárkonyban és mivel a
fagyos hóban nem talál táplálékot, a te-
lepülésen lakók etetik. vidget.hu

Néhány gólya itthon vészeli át a telet
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Téli Margita Gyalogos
Teljesítménytúra 
6/12/20/30/40km

Időpont: 2014. február 8.
Rajt helye: Gödöllő Erkel Ferenc 
Általános Iskola, Szabadság tér 18.
Rajt: 7:00-9:00 a 12/20/30/40km
távokon / 9:00-10:00 a 6km távon

Nevezési díj: 6 km- 400 Ft., 12 km-
800 Ft., 20/30/40 km- 900 Ft.
Magyar Turista Kártya kedvezmény
a 12/20/30/40km távokon 100Ft

Margita Terep Maraton és 1/2
Maraton

Táv: 44,4 km, előnevezés: Február 2.
2800 Ft., helyszínen: 3300 Ft.

Táv: 20,9 km, előnevezés: Február 2.
2500Ft., helyszínen: 3000 Ft.

Kaució a SPORTident időmérő rend-
szer használatáért  7000 Ft.
A túra a Margita Kupa része

Bővebb információ: 
http://www.margita344-2.hu

Merényi István Tel:+36 30 297-3559
Email.: merenyiistvan48@gmail.com

„Margita 344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület

2014. évi programajánlóját
valamint a MARGITA Kupa 2014-
ről információt a http://www.margi-

ta344-2.hu weboldalon és a
http://www.facebook.com/margi-

ta3442tse facebook oldalon
olvashatnak.

MARGITA KUPA 2014
A Margita 344,2 TSE 2014. évre
meghirdeti a Margita Kupát. A részvé-
tel feltételei: A kupáért folyó verseny-
ben az vehet részt, aki rendelkezik iga-
zoló füzettel. Az igazolófüzet ára 1500
Ft, amely kapható lesz a rendezvénye-
inken 2014. június 14-ig. Utólagos ne-
vezéseket nem tudunk elfogadni. 
A „MARGITA KUPA” 
állásáról az egye-
sület honlapján 
lehet tájékozódni.

Továbbra is nyeretlen a Közép-
európai Ligában a TEVA-Gödöl-
lői RC csapata. A gödöllői höl-
gyek legutóbb előbb a listave-
zető szlovén Maribor otthoná-
ból távoztak pont nélkül (0:3),
majd hazai pályán kaptak ki az
osztrák Linz csapatától 3:2-re.

A csoportelső Maribor ellen nem volt
túl sok esélye a gödöllői hölgyeknek és
ugyan a második, illetve harmadik já-
tékban eljutottak 20 pontig a mieink, a
sima vereséget így sem tudták elkerül-
ni a Közép-európai Ligából csoportel-
sőként a négy közé jutó szlovénok el-
len.
Közép-európai Liga (MEVZA) 13.
forduló: Nova KBM Branik Maribor
(szlovén) – TEVA-Gödöllői RC 3:0
(17, 20, 21) 
A decemberi Challenge-kupa kötele-
zettségei miatt elmaradt meccsét feb-
ruár 2-án pótolták a mieink az Askö

Linz STEG ellen. A meccs tétje az utol-
só hely elkerülése volt a csoportban,
ugyanis a mérkőzés előtt ez a két csa-
pat állt ezen két pozícióban. A négy
amerikai légióssal és olasz edzővel ér-
kező osztrákok rossz látogatók voltak,
ugyanis egy igen izgalmas és küzdel-
mes meccsen legyőzték a gödöllőieket
és megelőzték őket a tabellán.
A TEVA-GRC csapata két mérkőzéssel
a MEVZA-liga alapszakaszának befe-
jezése előtt az utolsó, 8. helyen áll 4
ponttal és továbbra is győzelem nélküli
a ligában.
A hátralévő két párharcából (Vasas,
Slavia Bratislava) legalább egy győze-
lem és némi szerencse is kellene ahhoz,
hogy ne a 8. helyen végezzen a Gö-
döllő.
Közép-európai Liga (MEVZA) 9.
forduló: TEVA-Gödöllői RC – Askö
Linz-STEG (osztrák) 2:3 (-17, 16, -18,
14, -9)

MK-döntő – Ismét a Vasas az
ellenfél

Kiderült, hogy ismét a Vasas (az Alu-
prof-TF csapatát múlták felül kettős
győzelemmel) ellen kell majd pályára
lépnie Szalay Attila csapatának a Ma-
gyar Kupa idei döntőjében. A sorozat
fináléját február 15-én (17 órakor) Bé-
késcsabán rendezik majd. Amolyan fő-
próbaként a Közép-európai Ligában ta-
lálkoznak a csapatok egymással, még-
hozzá február 5-én a fővárosi alakulat
Folyondár utcai csarnokában.

-ll-

Röplabda – Ismét TEVA-GRC–Vasas párharc az MK-döntőben

Végjáték a MEVZA-ligában

Közép-európai Liga
Február 8., 18 óra

TEVA-GRC – 
Slavia EU Bratislava

(szlovák) 
SZIE-csarnok

A gödöllői középiskolák évről-
évre remekül szerepelnek a
tanévi diákolimpia különböző
sportágaiban. A Premontrei fi-
ataljai úszásban, míg a törökös
tanulók kézilabdában szorgos-
kodtak és értek el kiváló ered-
ményeket januárban.

Január 25-én rendezték meg Százha-
lombattán a Pest Megyei Úszó Diák-
olimpia döntőit. A Premontrei Gim-
názium tanulói az elmúlt évekhez ha-
sonlóan idén is eredményesen szere-
peltek e rangos eseményen. Az ötö-
dik-hatodik osztályosok versenyé-
ben Bense Dóra 100 m hátúszásban
2., 50 m mellúszáson 3. helyen vég-
zett, még a 4x50 m gyorsváltó lány-
csapat (Bense D., Simonváros Csen-
ge, Hermann Nóra, Gyulai Anna)
szintén a dobogó harmadik fokára áll-
hattak fel. 
A középiskolások versenyében Kiss
Domonkos 100 m mellúszásban, 
Nyomárkai Kristóf 100 m hátúszás-
ban lett 2., Margitházi Tímea 100 m
hátúszásban első lett és az országos
döntőbe jutott, még a 4x50 m lány
gyorsváltó csapat (Hári Virág, Dé-
kány Kinga, Kiss Dorottya, Margit-
házi T.) 3. lett. A 4x50 m fiú gyors-
váltó csapat (Kurinszki Gábor, Pre-
hoda Balázs, Nyomárkai K., Kiss
D.) a 2 helyen ért célba. 

A Török Ignác Gimnázium VI. korcso-
portos fiú csapata az idén is eljutott az
országos elődöntőig, ahol a sorsolás
szeszélyének köszönhetően a legnehe-
zebb országos elődöntős csoportba ke-
rült. A tavalyi országos bajnok és az idén
is bomba erős, több serdülő és junior
válogatott játékost felvonultató veszpré-
mi Jendrassik Gimnázium csapatának
(papírforma szerint idén is a legesélye-
sebb a bajnoki címre) otthonában a
Veszprém megyei bajnok mellett Győr-
Moson-Sopron megye bajnoka, és Fejér
megye bajnoka várt városunk fiataljaira,
hogy eldöntsék, ki jut tovább az orszá-
gos döntőbe. Az első mérkőzésen meg-
nyugtató, magabiztos győzelemmel zár-
tak a gödöllői fiúk, Győr-Moson-Sop-
ron megye bajnoka ellen és jutottak a
csoport döntőjébe. Itt kikaptak a veszp-
rémiektől és a második helyén végzetek,
amiért minden gödöllői játékost dicséret
illet. (A csapatot egy játékos kivételé-
vel a Gödöllői KC saját nevelésű ser-
dülő és juniorkorú játékosai alkotják.) 
A csapat tagjai: Kriszt Botond, Kár-
mán Péter, Kovács Csaba, Gombás
Bence, Réti Tamás, Takács Attila, Gom-
bás Máté, Trézsi Norbert, Tácej Zoltán,
Kalmár Marcell, Nagy Szabolcs, a kép-
ről hiányzik Harányi Tamás, Szilágyi
Dániel. Felkészítő: Mácsár Gyula.

-li-

Diákolimpia – Úszás és kézilabda

Középiskolás sikerek

Az elmúlt hetekben a GEAC ug-
ró és futó atlétái is remek ered-
ményeket értek el a különböző
felkészülési versenyeken, ame-
lyek mind a közelgő fedett pá-
lyás országos bajnokságra való
formába hozást szolgálták.

Megkezdődött a fedettpályás ver-
senyszezon. A GEAC atlétái az elmúlt
két hétben négy versenyen vettek
részt. Mindhárom a következő hetek-
ben megrendezendő fedettpályás or-
szágos bajnokságokra való felkészü-
lést szolgálta.
Először január 25-én Bécs város baj-
nokságán szerepelt egy szűk létszámú
sprinter lányokból álló csoport Kar-
lik Pál csoportjából. Nagyon szépen
szerepelve Kaptur Éva 60 m-en 7,52
másodperces idővel megszerezte a
győzelmet, Torma Evelin a 3., Budai
Alexandra az 5. helyen végzett.

A második verseny, ahol már jóval
nagyobb számban voltak jelen a
GEAC-atléták szintén Bécsben, a
„Classic Indoor” európai fedettpályás
szezonnyitó verseny volt. A rangos,
nemzetközileg is nagy létszámú me-
zőnyben angol, lengyel, olasz, cseh,
szlovák, szlovén, szerb és román atlé-
tákkal megtűzdelt versenyen a gö-
döllőiek nagyszerűen helytálltak,
még azokban a versenyszámokban is,
ahol a verseny „open” jellege folytán
nagyon fiatalokkal indultunk.
Az eredmények: Kaptur Éva 200 m-
en egyéni csúccsal (23,99 mp) 2.,
Pozsgai Dániel szintén egyéni csú-
csot futott 200-on (22,13). Egyéni re-
kordokat ért el ezenkívül Karlik
Ádám és Kriszt Botond 400-on
(51,01 és 51,38), valamint Karlik
Dániel 60-on, Kálmán Csenge, aki

kitűnő, 56,67-es egyéni legjobbat fu-
tott. Ifjúsági korosztályos magasugró
lányaink közül Kovács Emma és
Ajkler Eszter 164 cm-es, az idő-
szaknak megfelelő eredménnyel
kezdték az évet. A felsoroltakon kívül
még nagyon jól versenyeztek az
előbb említett rangos mezőnyökben
Tarlukács Ádám, Mucsi Róbert,
Renner Luca, Tormai Evelin és Bu-
dai Alexandra is.

A harmadik megmérettetés, ahol a
GEAC atlétái versenyeztek, a hétvégi
Nyílt Budapest-bajnokság volt, ahol
szintén indultak külföldi versenyzők
is. Kiemelhető eredmények: Karlik
Dániel 60 méteren futott 6,96 mp-es
időeredménye, Pozsgai Dániel 7,00-
ja, valamint Pozsgai 200-on futott
22,16 mp-es ideje, míg Kriszt Botond
60 m gáton 8,77 mp-et teljesített.
Kaptur Éva 60-on 7,52 (ezzel 2. lett),
Torma Evelin 7,86, Kálmán Csenge
kitűnő 25,52-t futott 200-on, míg Pá-
pai Márton 1:54,8-at 800-on.

A GEAC rudugrói a MASZ idény-
nyitó rúdugró versenyein több kiváló
eredményt értek el. Kiemelkedik a
serdülő korosztályú Simonváros
Csanád 385 cm-es ugrása, amely
nagy egyéni csúcs és 15 cm-rel jobb,
mint a tavalyi legjobb magyar serdülő
eredmény. Figyelmet érdemel még az
utánpótlás korú Barcsay Zsombor
440 cm-s eredménye is.
Eredmények, felnőttek: Barcsay
Zsombor 440 cm, Herdovics Bálint
400 cm; Leány ifjusági: Oláh Luca
223 cm,; fiúk: Fatér Zoltán 355 cm;
Leány serdülő: Kondrák Réka 253
cm egyéni csúcs, Szikszai Rebeka
213 cm; fiúk: Simonváros Csanád
385 cm, Szamosi András 325 cm.   -lt-

Atlétika – Ugró- és futóeredmények

Duplázás Bécsben

Szűk egy hónap és újra pattog
a labda a Pest megyei I. osztá-
lyú labdarúgó-bajnokságban. A
március 2-ai idénynyitón a Gö-
döllői SK csapata majd a Nagy-
kőrös vendége lesz.

Az őszi szezont 20 ponttal a 8. helyen
záró Gödöllői SK háza táján csak ki-

sebb változások történtek a téli szü-
netben. A keretből ifjabb Sipeki At-
tila eligazolt Vecsésre, míg néhány
játékos próbajátékon szerepel a csa-
patnál. A téli felkészülést január 21-
én megkezdő gödöllőiek programjá-
ban több edzőmérkőzés is szerepel,
szerda-szombat ritmusban játssza Je-
nei Sándor együttese a meccseket. A

gödöllőiek az eddig lejátszott talál-
kozókon a Vác U21-es csapatától ki-
kaptak, míg a RAFC és Pilis együtte-
sét megverték (előbbit 7–1-re, utóbbit
6–3-ra). 
Februárban előkészületi meccsre
Jászberénybe és az UTE U21-es csa-
patához látogat a GSK, míg hazai pá-
lyán fogadja a Maglód (február 15.), a
Tura (február 19.), valamint az RKSK
csapatát (február 22.). 
Részletes tavaszi program: 
adatbank.mlsz.hu

-tt-

Labdarúgás – Négy hét a rajtig

Készülőben a GSK

A GEAC vívójáról, Valkai Ferencről
régen hallottunk már. Nem tűnt el,
csak éppenséggel szeptember óta ösz-

töndíjjal az USA-ban tanul. A vívást
nem feledte, olyannyira, hogy egy ran-
gos versenyen a nyolcba jutott.

Valkai néhány hete lépett pástra a
North American Cupon (Észak-ame-
rikai Kupa), ahol 170 induló közül – az
egyik legrangosabbnak számító ver-
seny Észak-Amerikában – a legjobb 8-
ig verekedte magát. A négy közé ju-
tásért Ben Igoe-tól kapott ki a gödöllői
vívó. -fl-

Vívás – Külhoni hírek

Valkai Ferenc a nyolcban 

Február 13-án, csütörtökön tartják
meg a hagyományos városi sport-
díjátadó ünnepséget. A 2013-as év
legjeinek, valamint a Szent István
Egyetem Aranykoszorúsainak ki-
tüntetésére a Művészetek Házában
kerül majd sor 16 órai kezdettel.

Sportdíj
átadó

Továbbra is jól szerepelnek a
gödöllői csapatok az országos
korosztályos futsal bajnoksá-
gokban, valamint a megyei ki-
írásokban is.

A Rubeola FC Csömör jogán ver-
senyző Tóth László edzette U18-as
gödöllői alakulat az országos U19-es
bajnokság déli csoportjában eddig
lejátszott 6 forduló alapján a 2. he-
lyen áll (az 5 darab, 5 csapatos cso-
portból az első kettő jut a rájátszás-
ba), míg a Baranya Pál irányításá-
val készülő Gödöllői SK U19-es ala-

kulata a keleti csoport 4. helyén áll
jelenleg. Az U17-es gödöllői gárda
az országos bajnokság keleti cso-
portjában szintén a továbbjutást érő
2. helyen áll hat fordulót követően.
Az alapszakaszból 4 forduló van hát-
ra, ahol mindegyik csapat egyszer
szabadnapos lesz a torna rendszerű
bajnoki kiírásban.
A Pest megyei kiírásban az U15-ös
gárda az első helyen, az U13-as ala-
kulat a 2., míg U11-ben a „B” csapat
a 2., míg az „A” csapat pedig a 4. he-
lyen áll csoportjában.

-li-

Futsal – Utánpótlás bajnokságok

Továbbjutó helyen két csapat
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Kedves Látogatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
múzeumunk 

2014. február 28-ig zárva tart.
Ez idő alatt kiadványainkat a

múzeumi irodánkban 
megvásárolhatják.

Az iroda nyitva tartása:
hétfőtől péntekig 
8.00 - 16.00 óráig

Bejárat: 
a Pelikános kút mellett jobbra az

árkádok alatt

Újra várja látogatóit a Királyi Váró!
Nyitva tartás: szerda-vasárnap, 

10-16 óra

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel.: (28) 421-998, 
+36-20-269-2007
Fax: (28) 422-003

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóhá-
zában TIZENÖT ÉVES A GIM című csoportos
képző- és iparművészeti kiállítás látható

Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis
Erzsébet, F. Orosz Sára, Farkas Éva, Fábián
Dénes Zoltán, Hauser Beáta, Katona Szabó
Erzsébet, Kárpáti Tamás, Karsai Zsófia,
Kecskés Zoltán, Kun Éva, Latin Anna, Lévai
Nóra, Müller Magda †, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Pistyur Imre, Rékasy Levente,
Remsey András †, Remsey Flóra, Simonffy Márta, Szikora Tamás †, Szőcs Miklós Tui,
Szuppán Irén

A kiállítás megtekinthető: 2014. február 28-ig, minden szombaton és vasárnap 
14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

ellentétes világok

bali jános
(furulya) 

és
pétery dóra

(billentyűs hangszerek)

koncertje

chopin zeneiskola

február 5., szerda, 17.00
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Február 3-9-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Február 10-16-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: tel.: 06-40-980-030
(munkaidőben) fax.: 06-29-530-101

e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: 

+36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe
adja a Gödöllő, Ady Endre sétányon
(5849/1 hrsz.) található „Gomba”
nem lakás célú helyiségét.
Gödöllő Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a helyiség üzleti célú
bérbeadását 28/2013. (II. 14.) sz. ön-
kormányzati határozatával rendelte el.

A bérbe vehető helyiség:
Gödöllő, Ady Endre sétány, 5849/1
hrsz.
Alapterület: 10 m2

Közmű ellátottság: víz, villany, köz-
csatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági
festés célszerű
Bérleti díj irányár: 29.298 Ft/m2/év
díjtétel alapulvételével: 24.415 Ft/hó
+ ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel nem
rendelkezik, az épület helyi védettség
alatt áll.
A bérleti jogviszony időtartama: hatá-
rozott, 10 év + 10 év előbérleti jog. 
A helyiség megtekintésére a (28) 529-
171-es telefonszámon időpont egyez-

tethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Város-
üzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., III.
emelet 303. sz. helyiség.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiség bérbevételére magán-
személy, jogi személy, vagy nem jogi
személy gazdasági társaság pályázhat.
A jelentkezéskor a magánszemély pá-
lyázó köteles bemutatni személyazo-
nosító okmányait, egyéni vállalkozó
ezen túlmenően egyéni vállalkozói iga-
zolványát, gazdasági társaság a társa-
ság cégbírósági bejegyzését tanúsító
cégkivonatot, valamint aláírási címpél-
dányt.
– A pályázó pályázatában köteles kifej-
teni a folytatni kívánt tevékenységet, a
helyiségbérleti díj irányára alapján
megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát,
valamint nyilatkozni arról, hogy a bér-
bevételi feltételeket elfogadja.
A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint

bérlő helyiségbérleti szerződést köt,
melyben rögzítik a bérleti jogviszony-
ból eredő jogokat és kötelezettsé-
geket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenységhez
szükséges /hatósági/ engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak olyan
pályázóval köthető, aki vállalja a bérle-
ti díj értékállóságának biztosítását oly
módon, hogy a bérleti díjat a bérbeadó
a szerződés időtartama alatt minden
évben a jegybanki alapkamat mérté-
kének megfelelő százalékban növel-
heti.
– A helyiség használatából eredő köz-
üzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt
terheli.
– A helyiség nem adható bérbe bár, bo-
rozó, italbolt, kocsma működtetése,
valamint játékterem üzemeltetése,
erotikus áruk forgalmazása és szexuá-
lis szolgáltatás céljára.

A beérkezett pályázatokról a Gazdasá-
gi Bizottság értékelése alapján a kép-
viselő-testület dönt.
A helyiség bérbevételével kapcsolat-
ban további információ a (28) 529-
171-es telefonszámon kérhető.

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÉRBE ADJA A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC TÉREN 
TALÁLHATÓ ÜRES GARÁZSAIT.

A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2014. december 31. napjáig szóló.

A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő

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

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZALAPÍTVÁNY

Hamarosan itt a személyi jövedelemadó
bevallás időszaka, amikor rendelkezhet az

SZJA 1%-áról valamilyen közhasznú
alapítvány javára történő átutalás érdekében. 

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZALAPÍTVÁNY 

is köszönettel fogad minden támogatást,
így adója 1 százalékának felajánlását is.

A Közalapítványnak nyújtott támogatás segíti
a Tormay Károly Egészségügyi Központ

működését és ezáltal a lakosság gyógyítási
színvonalának javítását.

Kérjük, segítsen Ön is adója 1%-val, hogy
minél szélesebb támogatást tudjunk nyújtani a

térség egészségügyi ellátását biztosító
Egészségügyi Központnak.

A Tormay Károly Egészségügyi 
Közalapítvány adószáma: 

18688980-1-13.

Segítő támogatását előre is köszönjük: 
Dr Szabadfalvi András 

az Alapítvány kuratóriumának elnöke

A VÜSZI Kft. műszaki referens munkatársat  keres!

Feltétel:
Középfokú, lehetőleg közlekedésgépészeti végzettség
B kategóriás jogosítvány

Feladatok:
- Gépjárművek, munkagépek szervízeltetése TMK és előre nem látható
problémák megoldása
- Gépjárművek és munkagépek dokumentumainak vezetése, teljesítményük
elszámolása
- Gépjárművek és munkagépek statisztikáinak és kimutatásainak elkészítése
- Rövid, közép és hosszútávú prognózisok készítése (javításra, karbantartás-
ra és beszerzésre)
- Szabad kapacitások kiajánlása 

Szakmai önéletrajzot a VÜSZI Nonprofit Kft. titkarsag@vuszikft.hu e-mail
címére várunk 2014. február 10-ig!

MEGHÍVÓ

A TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011-005 projekt keretében működő 
„Helyi Együttműködés Rendszerének” Csoportja 

valamint a 
a Gödöllői Társadalmi Felzárkózás Program, 

a Gödöllő Kistérségi Foglalkoztatási Paktum és
a Gödöllői Esélyegyenlőségi Program- Fóruma közös

SZAKMAI FÓRUMÁRA
„Áldozattá /munkanélkülivé/ válás a Gödöllői Kistérségben”

Helyszíne, Időpontja: Művészetek Háza Gödöllő 
(2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)

2014. február 19. 

12.30-13.00: Regisztráció
13.00-13.05: Köszöntő, Pecze Dániel, alpolgármester, a Tár-
sadalmi Felzárk. Program felelőse
13.05-13.15: A Helyi Esélyegyenlőségi Program bemutatása

Kovács Gergő Péter, projekt menedzser
13.15- 13.45: Munkanélküliség a Gödöllői Kistérségében

Szabó Zsuzsanna, Munkaügyi Kirendeltség vezetője                      
13.45-14.15: Gödöllő kistérségi álláskeresők egy civil 

szervezetnél
Podmaniczky Éva, Kontakt Alapítvány munkatársa

14.15. - 14.45: „Anyabarát” vállalati politikák, gyakorlatok 
Magyarországon

Keveházi Katalin, JÓ-LÉT Alapítvány elnöke
14.45-15.00: Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum be-

mutatása
Csapó Beatrix, paktum menedzser

15.00-15.30: Kérdések, hozzászólások
15.30-16.00: Büfé
A rendezvény nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött,
kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2014. február 14-ig
(péntek) a fejlesztes@godollo.hu címen szíveskedjen jelezni.

Kőműves Ágnes sk. CSAGYI alelnök, TÁMOP szakmai vezető
Pecze Dániel sk. alpolgármester, Társad. Felz. Program felelőse

Szabó Zsuzsanna sk.Munkaügyi kp vezető, Fogl. Paktum ICS elnök
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KÖZLEMÉNY
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgál-
tatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN
+Gödöllőn, Erzsébet körúton 34nm-es
felújított, egyedi mérős lakás, extra
alacsony rezsivel sürgősen eladó. I.ár:
7,2MFt  20-772-2429 

+Eladó a Palotakerten jó állapotú 1szobás
37nm-es lakás! Iár: 5.99 MFt!! 20-804-2102

+Gödöllő központjában, szerkezetkész, 156
m2-es nappali+négy szobás családi ház, 800
m2-es telekkel eladó! 35MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn,
Egyetem téren 59m2-es mfszt-i lakás új
ablakokkal eladó. iár:11MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2 szo-
bás, erkélyes lakás Gödöllőn, KOSSUTH
L. utcában! I.ár: 9,9 MFt. 20-772-2429

+Sürgősen eladó Gödöllőn központban
újszerű, igényes 2szoba+nappalis sorház
terasszal, zárt kocsibeállóval Iár: 19,9MFt!
20-772-2429

+Eladó másfélszobás téglalakás, új
nyílászárók, fürdőszoba 8 éve felújítva! iár:
8.4MFt. 20-804-2102

+Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú,
saroktelekre épült 100m2-es családi ház,
16.6 MFt-os irányáron SÜRGŐSEN
eladó!! 20-539-1988

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

+Gödöllő központjában épülő társasházi
lakások eladók kulcsrakészen 300.000Ft
/m2 áron! 20-944-7025

+Gödöllőn új építésű modern ikerházfél
mindkét fele kulcsrakészen eladó! Iár:
25,9MFt. 20-944-7025

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban.
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Eladó Gödöllő Palotakerten egy 3. emeleti,
kétszobás, EGYEDI FŰTÉSES, felújított
öröklakás, I.ár: 12 mFt. 20/9194-870 

+Eladó Gödöllőn, Kertvárosban, egy 500
nm-es telken, egy 120 nm-es családi ház
beépített tetőtérrel. Nappali+étkező,
konyha, fürdőszoba, wc, 3 szoba. Hiv.sz.:
3766 I.ár: 29,5 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen,
egy 3 szobás, téglaépítésű családi ház, két
lakrésszel. 1100 nm-es telek, díszkert. Re-
ferencia szám: 3726. I.ár: 19 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó a Kertvárosban, egy 372 nm-es
telken, egy 92 nm-es két- és félszobás csalá-
di ház. Új elektromos és vízvezetékek, új
külső műanyag nyílászárók, padló-
szigetelés, új burkolatok szaniterek, külső
színezés, távirányítású kapu. 10 m2-es
pince, 2 gépkocsi beálló, 50 nm-es fedett
terasz. Referencia szám: 3394. Akciós áron:
17,5 m Ft! Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, egy
kétszobás, egyedi fűtéses, téglaépítésű
öröklakás. Az ingatlan 57 nm-es, melyben
nyílászárók lettek cserélve. Referencia
szám: 3760. I.ár: 11 m Ft. Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a belvárosban, a
Kőrösfői utcában egy 3 szobás,
téglaépítésű családi ház, 450 nm-es
telekkel. I.ár: 24,9 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, a
Brassó utcában, egy 90 nm-es, 3
szobás, téglaépítésű családi ház. I.ár:
22,5 m Ft. Referencia szám: 3770. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Blahán, a Perczel Mór
utcában egy örök panorámás, nappali+2
szobás, szuterénnal, kerti medencével,
nagy terasszal igényes lakóház. I.ár: 28 m
Ft. Áron alul! 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, a János utcában egy 42
nm-es, másfél szobás öröklakás. I.ár: 8,9 m
Ft. Referencia szám: 3756. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen
felújított Palotakerti öröklakás. E.ár: 7,6 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, egy
saroktelken, egy 3 szobás, téglaépítésű
családi ház, kis telekrésszel, I.ár: 15,5 m Ft.
20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás
ikerház, nappali+3 szobás, újszerű, két
fürdőszobás családi ház. Referencia szám:
3742. I.ár: 25,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Thököly utcában egy
120 nm-es szinteltolásos, nappali +3
szobás családi ház, alagsorban irodákkal,
a 600 nm-es telken egy 90 nm-es mel-
léképülettel. I.ár: 22,5 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn a Szív utcában egy telje-
sen felújított, nappali+4 szobás családi
ház. Fűtött szuterén, háztartási helyiségek,
két-beállásos garázs. A telek 500 nm. I.ár:
32 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, az Aulich utcában egy
nappali+3 szobás, teljesen felújított iker-
ház, pincével, terasszal, erkéllyel. I.ár: 25,9
m Ft. 20/9194-870

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.
Tehermentes. Akár vállalkozásra is alka-
lmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.:
26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő,
2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.:
30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+Eladó kiváló állapotú, teljesen felújított,
családi házban kialakított földszinti, külön
bejáratú, kétlakásos társasházi lakás
Gödöllőn. 83 m2-es, amerikai konyhás,
nappali + két szobás téglalakás garázzsal,
új nyílászárókkal, alacsony rezsivel. Iá.:
18.9M Ft.Tel.: 70-514-5854.

+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es,
közművesített építési telek 7,5mft-ért
eladó. Tel.: 20-3456-552.

+Gödöllőn az Antalhegy lábánál eladó
családi ház. 2 szint, 2 konyha, 2 fürdő-szo-
ba, 5 szoba, két generációs, 1988-as
építésű, felújítást igényel. Megegyezünk!
Ára: 18 M Ft. Tel: 30/684-5516

+Keresek eladó, kiadó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Köszönöm a bizalmát!
Tel:06-30-684-5516  mkatalin@florina.hu 

+Gödöllőn vállalkozásra is alkalmas jó
állapotú családi ház eladó! Ipari árammal
rendelkező, 135 nm-es, 3 szoba + nappali,
2 fürdőszobás ingatlan. I.ár: 29 M. Ft.
Tel:06-30-684-5516  mkatalin@florina.hu 

+Minőségi kivitelezésű, 2 szintes dupla
komfortos 192 nm-es családi ház SÜRGŐ-
SEN eladó! I.ár: 47,9MFt. Tel: 30-684-5516

+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes,
62 nm-es magasföldszinti lakás Gödöllő
belvárosában a Kossuth Lajos utcában.
Érd: 0670-2915-134 

+Gödöllőn a Szent János utcában 43 nm-
es, 1,5 szobás lakás eladó. Téglaépítésű,
szigetelt, 4. em. egyedi fűtésű, (fém nyí-
lászárók, redőny, nagyszobában álmennye-
zet) + tároló. Iár: 8,5 MFt. (Tavaszi költözés-
sel.) Tel: 06-20-542-7720 

+Aszódon, Fesztiváltérnél 65 és 67 nm-es,
3-4 szobás, kertvárosi, társasházi új laká-
sok eladók! Akár 13,5 M forintért!
Költözhetőek 2014. tavaszán. Bővebb
felvilágosítás: 06-70-466-9889 

+Gödöllőn 1+2 félszobás 3. em. kon-
vektoros, klímás lakás új nyílászárókkal
(redőny, szúnyogháló, aereco) eladó.
Iár: 9,6 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda 06-
30-6336-110 

+Gödöllő központjában eladó 1991-ben
épült társasház 3.em. napfényes, 51 nm-
es, felújított lakása, (Dózsa Gy. út, színes
házak) azonnal költözhető. 1,5 szoba,
spejz, terasz, beépített amerikai konyha,
egyedi cirkófűtés. Beépíthető padlástér+
24 nm. Zárt parkolóval, saját játszótérrel.
Iár: 13,9MFt. 70-204-0619, 70-423-5749 

+Szigetelt, fűthető (kandallós), galériás fa
víkendház eladó Tóalmáson. Tel: 06-20-
9360-097 

+Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton
eladó egy 62 nm-es, 2+1 félszobás, erké-
lyes lakás. Iár: 9,5MFt. Tel: 20-341-9861 

+Eladó Gödöllő központjában egy más-
félszobás, amerikai konyhás, sarok
kádas-fürdőszobás lakás. Iár: 8,2 M Ft.
Tel: 06-20-383-2486 

+Palotakerten 37 nm-es, egyetemhez
közeli lakás eladó. SÜRGŐS. Tel: 06-
30-272-8158 

+Eladó Gödöllő – Szárítópusztán be-
kerített, gondozott gyümölcsös. Víz, villany
van. Tel: 06-70-5590-642 

+Eladó a dányi tónál 200 négyszögöles
szakszerűen gondozott gyümölcsös. A
telekre víkendház építhető. Tel: 06-70-411-
6993, 06-30-497-7888 

ALBÉRLET KIADÓ
+Kiadó Gödöllőn, a Bercsényi utcában
egy nappali+2 szobás összkomfortos
családi ház, konvektoros fűtéssel, garázs-
zsal. Bérleti díj: 80.000.- Ft+rezsi/hó. 2
havi kaució szükséges! 20/9194-870

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

+Hosszútávra kiadó Gödöllőn Szent János
utcában 64 nm-es 4.em.i felújított, 2
szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal beren-
dezve. 60.000.-Ft/hó+ rezsi+ 2 havi kau-
ció. 06/30/2027828 

+Bútorozott albérlet kiadó Gödöllőn. Tel:
06-20-226-3007 

+Intelligens, fizetőképes hölgynek kiad-
nám 2 szoba hallos, nagy terasz + erkélyes
lakásom felső szintjét. (Most akciós áron,
45eFt-tól.) Kocsibeállás lehetséges. FÜS-
TÖLÉST VÁLLALOK! Tel: 06-30-569-8137 

+Kiadó Gödöllőn 1.em. 2 szobás, bútoro-
zott lakás egyedülálló ill. gyermektelen
párok részére a Munkácsy M. utcában
(gázkonvektor, alacsony rezsi). 60.000.-Ft
+ rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Érd:
06-70-291-2122 (egész nap). 

+1 szobás összkomfortos, bútorozatlan,
konvektoros lakás külön bejárattal,
45.000.-Ft + rezsi + 2 havi kaucióért
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-639-2914 

+Gödöllőn albérlet hosszabb távra kiadó.
Önálló fogyasztásmérők, 50.000.-Ft +
rezsi, 1 havi kaució. Tel: 06-30-297-8820 

+Palotakerten, parkra néző, egyetemhez
nagyon közeli, földszinti, 35 nm-es, össz-
komfortos lakás kiadó. Tel: 30-272-8158 

+Kiadó hosszútávra egy teljesen felújított
3 szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás a
központhoz közel. Csak nemdohányzó igé-
nyesnek. Tel: 30-5056-992, 70-391-6700 

+1,5 szobás lakás Gödöllő központjában
hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-933-2324 

+Palotakerten 2 szobás lakás kiadó
40.000,-Ft/hó + rezsiért. Kéthavi kaució
szükséges. Tel: 06-30-494-8518 

+Kiadó azonnali költözéssel belvárosi,
egyedi fűtésű, fiatalos, galériás lakás. Ár:
80.000.-Ft + rezsi + kéthavi kaució. Érd:
06-30-331-8172 

+Kiadó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
3.em. 2 szobás, félig bútorozott lakás
hosszútávra. 50.000.-Ft + 2 havi kaució.
Érd: 06-70-243-1861 

+Szent János utcában 1,5 szobás, egyedi
gázos, részben bútorozott lakás kiadó.
50.000.-Ft + rezsi. 2 havi kauciót kérek.
Tel: 06-30-688-9645 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő
élelmiszerbolt mellett, trafik tevékenység
részére kedvező feltétellel helyiség kiadó.
Tel.: 20-3464-718.

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek: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. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal. 

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+Gödöllő központjában, a Dózsa György
úton, új építésű, utcafronti, 34 m2-es üzlethe-
lyiség kiadó, akár iroda részére is. (riasztó,
légkondi, parkolás). Tel.: 20-3456-552.

+Szőlő u. 32-ben jelenleg is üzemelő, 45
nm-es üzlethelység konvektorral, légkondi-
val, riasztóval március 1-től kiadó. Tel.:
30/2242-653.

+Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szent
János utcában 17 nm-es földszinti,
felújított irodahelység. Egyedi fűtés. Igény
szerint berendezve. Boltnak is alkalmas.
25.000.-Ft/hó+ rezsi+ 2 havi kaució.
06/30/2027828 

+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő
központjában. Egymás mellett lévő külön-
bejáratú 22 + 23 nm-es, külön-külön vagy
együtt is. Tel: 06-30-9428-275 

+Üzlet eladó Gödöllőn, a Remsey körúton
80 nm-es 16 millióért, Aszódon, a
Szabadság téren 60 nm-es 8,5 millióért.
Tel: 06-20-3149-242. 

ÁLLÁS

+Gyakorlattal rendelkező főállású
felszolgálót keresünk gödöllői étterembe.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet e-
mailben: yellow@yellow-pub.hu

+Virágcsokrok, koszorúk, asztaldíszek
készítésében, a szakmában jártas,
gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozni
tudó virágkötőt keresünk . Állandó vagy
részmunka időre. Érd : 06-30-670-86-02

+SISI-JANSSEN REFERENCIASZALON
FORDÁSZT KERES. 06-30-9845-640 

+Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.
Intézményünk vízvezeték és központifűtés-
szerelő munkakörre gödöllői, illetve
vonzáskörzetében lakcímmel rendelkező
munkavállalók jelentkezését várja.
Kazánfűtő vizsgával rendelkezők előnyben.
Érdeklődni személyesen, előzetesen
telefonon történt egyeztetést követően az
intézmény telephelyén lehet. Tel: 06-28-
410-364 (113 mellék), 06-20-395-7163 

+Gödöllő belvárosában szépségszalonba
FODRÁSZ kolléganőt keresünk vállalkozói
igazolvánnyal. Érd: 06-30-350-8852 

+Műgyanta alapú padlóburkolatok
kivitelezéséhez keresünk önálló, felelős-
ségteljes munkavégzésre képes szak-
munkaerőt (festő, burkoló, kőműves).
Előny: tapasztalat műgyantaalapú padló-
burkolásban, jogosítvány. Jelentkezés:
interfloor.kft@gmail.com 

+Gödöllő központjában lévő szépségsza-
lonba FODRÁSZT keresünk. Érd: 06-30-
9893-652 

+Csomagoló üzemünkbe, csomagoló
munkakörbe középfokú végzettséggel
rendelkező munkatársat keresünk. Tel: 06-
30-681-1284 

+A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Támogató Szolgálata SZEMÉLYI SEGÍTŐT
keres 2014.03.01-i munkakezdéssel. A
munkakör érettségire épülő OKJ-s
végzettséggel (pl.: szociális gondozó-ápoló)
tölthető be. Feladatkör: fogyatékkal élők
gondozása, kisérése, szociális ügyintézés,
adminisztráció. Szakmai önéletrajzot és a
végzettséget igazoló oklevelet a következő
címre várjuk 2014.02.20-ig: Gödöllő-2100,
Palotakert 2/a., bus.terezia@maltai.hu

+Belvárosi társasházhoz hóeltakarítót
keresünk. Tel: 06-70-418-0859 

+Ipari- és épület villanyszerelésben jártas
villamosmérnököt vagy erősáramú tech-
nikust keresünk középvezetői munkakör
betöltésére. További feltételek: Számító-
gépes ismeret, min. B. kategóriás jogo-
sítvány. Tel: 20-957-7861 (munkaidőben).
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+Gödöllői Autószervizbe műhelyvezetőt
keresünk. Alapfeltétel középfokú szak-
irányú végzettség. A felvételnél előnyt jelent
Műszaki vizsgabiztosi és Eredetiség vizs-
gálati végzettség. Jelentkezni önéletrajzzal:
harasztker@vnet.hu Tel: 30-9519-619 

SZOLGÁLTATÁS

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/543-1775, E-
mail:info@ili.hu 

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉ-
TÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20/4-359-650 

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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS,
MÁZOLÁS, lépcsőház
és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező
áron, bútormozgatással,
akár azonnali kezdéssel
is, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-
4944 

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZ-
P O N T I F Ű T É S - S Z E -
RELÉS, új csatorna
bekötés, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása,
locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása.
Cirkók, gázkészülékek,
konvektorok karban-
tartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229 

+ S Z Á M Í T Ó G É P E S
problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és
p r o g r a m t e l e p í t é s ,
vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel:
30/333-9201 

+ÉPÜLET ÉS LAKÁS-
FELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipsz-
kartonozás, hideg -
meleg burkolás).
Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható
munka. Ingyenes áraján-
lat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650 

+KÖLTÖZTETÉS –
TAKARÍTÁS zongora –
páncélszekrény és
áruszállítás, hétvégén és
ünnepnapokon is. 06-20-
434-7292 

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

+KÖLTÖZTETÉS gyorsan, precízen
3.000.-Ft/ óra rakodással együtt.
Lomtalanítás ingyenes takarítással.
Áruszállítás 80.-Ft/km. Tel: 30-642-1221 

+TAKARÍTÁST vállalunk Gödöllő, Szada,
Veresegyház, Erdőkertes térségben! Kis
lakások, családi házak, nyaralók,
társasházi lépcsőházak, üzletek napi-heti-
alkalmi takarítása, ablakpucolás, vasalás,
felújítás utáni nagytakarítás 1.000.-Ft/óra.
Zsuzsanna: 30/523-7933, 28/636-155 

+KUTYAKOZMETIKA – KUTYARUHÁK
ÉRKEZTEK! Veresegyház, Szent Erzsébet
krt. 18. Bejelentkezés: H-P 9-16h,
hétvégén igény szerint. Dani Zsuzsanna:
06-30-523-7933, 06-28-636-155 

+LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés, dugulás elhárítás, bojler,
zárcsere és javítás, hideg-meleg burkolás,
festés. Egyedi bútorok, konyhabútor készí-
tése. Fürdőszoba felújítás. 70/201-1292 

EGÉSZSÉG

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényel-
mesen! Érd.: +36-30-851-8763

+HOT IRON INDUL Gödöllőn! Ez egy
világszerte egyedülálló edzésmódszer.
Csoportos, súlyzó rudas edzés és a
dinamikus, magával ragadó zene tökéletes
kombinációja. Nőknek karcsú, feszes
testet, férfiaknak definiáltabb izomzatot
eredményez. Légy egészséges!
Csökkentsd a testzsírt! Érd: Reményi Nelli
Hot Iron instruktor, személyi edző 06-20-
9655-417, email: nelli1975@citromail.hu.
Helyszín: Bio-Fit Center Gödöllő, Állomás
út 1-2/a. (Királyi Váróval szemben.)

+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, gellack,
KÉZ és LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm
kezelés, körömkorrekció. Tel: 20-5733-977

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kon-
tároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275 

ÜDÜLÉS

+Bükfürdői ÜDÜLÉSI JOG (örökbe is) ol-
csón eladó! 1,5 szoba összkomfort fel-
szerelt konyhával, külön bejárattal az
Apartman Hotelben. 1.turnus: 04.09-
04.22-ig, 2.turnus: 10.08–10.21-ig. 5
személynek (1felnőtt helyett 2gyerek
mehet). (Orvosi beutalóval fürdőjegy!) 06-
30-9414-653 

+AKCIÓ! Fél áron eladó egy
leinformálható, 4 csillagos minőségű
wellnes hét (33.) 4-6 főre a siófoki Azúr
Villa Apartman szárnyában. Belvároshoz
közeli, jól felszerelt apartman terasszal.
Korlátlan wellnes, saját strand, ősfás
Balaton part, sportolási lehetőség, őrzött
parkoló tartozik hozzá. Tel: 30-210-5058 

OKTATÁS

+Nyugdíjas matematikatanár, gyógy-
pedagógus korrepetálást, fejlesztést vállal.
Tel: 06-70-329-6405 

+Nem úgy sikerült a félévi osztályzatod
matematikából, fizikából, kémiából, ahogy
szeretted volna? Ha évvégén jobbat
szeretnél, hívd Karcsi bácsit (5-12. osz-
tály). Mobil: 06-30-908-4130.

+Angol érettségire, közép- és felsőfokú
nyelvvizsgára felkészítés egyénileg és kis lét-
számú csoportokban a Palotakerten.
Részletek: www.crea.hu vagy 0620-2939111 

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vál-
lal FILMSZINKRON, könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás
területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelv-
tanár. Tel: 06-70-559-3918 
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Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05 
PLB-2210, PLB-2211, PLB-2212, PLB-2213, PLB-2214, PLB-2215, PLB-2216, PLB-2217 

www.bbmaganautosiskola.net  
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El zetes érdekl dés:  06 28 419 529 
 06 20/9414-638  06 20/99-516-99   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GGondoljon a nyári motorozásra! 
Elmélet most, gyakorlat kora tavasszal.  

Ajándék 
hirdetések a

Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! 
Részletek az irodában

vagy telefonon



+5-Week ENGLISH LANGUAGE course!
British teacher. (EURO, ECL, LCCI &
TOEFL). Language Skills; Pronunciation,
Grammar. Specialised in Business
English! Proofreading/ website review. 1-
2-1/ small groups. Contact: +3670-
3301332/ rudolph.brendon@gmail.com 

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ és MAGYAR intenzív és
nyelvvizsga-felkészítő nyelvtanfolyamok
MINDEN SZINTEN, diplomás és
anyanyelvi tanárokkal, kedvezményes
óradíjakkal, angolból kedvezményes
felkészítés a nemzetközi City&Guilds
akkreditált nyelvvizsgára az I.L.I. vizsgáz-
tatóival. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-
2653. (Ny.sz:13-0295-04)

+Játékos, beszédközpontú GYEREKAN-
GOL ÉS GYEREKNÉMET nyelvtanfolyamok
indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS mag-
yar nyelvtanárokkal játékos és kommunikatív
formában, legmodernebb oktatási
anyagokkal, digitális táblával kiegészítve.
Tanáraink több éves óvoda- és isko-
lapedagógiai tapasztalattal rendelkeznek.
Óradíj: 600 Ft-tól. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői
u. 2. Tel.: 28/511-366,20/556-2653.
info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)

+MATEMATIKA – korrepetálást (2. általá-
nostól), emelt- és középszintű érettségire
való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése
is! 20/380-2268 (du., este hívható)

TÁRSKERESŐ

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

+80 éves vagyok, füst és alkoholmentes,
korban hozzám illő hölgy társaságát kere-
sem. (Magasságom 160 cm, és 70 kg.) Tel:
06-70-511-8089 

+Szeretnék megismerkedni jó
megjelenésű férfival 58-65 éves korig.
Gödöllő és környéke. Őszinte választ
várok. Kalandorok kíméljenek! Nem-
dohányzó előnyben. Tel: 06-20-571-2776 

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2eFt. Érd.: 30 8518 763

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és
külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁ-
ROLOK. Tel: 28/412-230 

+ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új
vásárlóinkat Gödöllőn CSÁNYI IDARED
és KR-11 (piros) almával. Ár: 60-200 Ft-ig.
Válogatási lehetőség! Tel: 06-28-411-298,
06-20-4359-650

+Eladó egy NICO emeletes ágy, felső részén
ággyal, alatta beépített íróasztal, szekrény,
fiókok. Ár: 65eFt. Tel: 20/2309-709 

+Elemes szekrénysor egyben vagy
tagonként, sarokszekrény 3 db-os, három-
személyes kanapé olcsón eladó költözés
miatt. 06-20-387-1330 

+Megmaradt TENA felnőtt pelenkák és
inkontinencia betétek többféle méretben,
bontatlan csomagolásban áron alul
eladók. Érd: 06-20-510-1196 

+ELADÓ: Derékszögű meghajtású
HAJTÓMŰ 220/380, 1-2 tonnát emel, -
emelőnek, présgép, kútfúráshoz alkalmas,
új (iár: 100.000,-Ft). SZIVATTYÚ 4 lépcsős,
380-as (iár:25.000,-Ft). Ablakszárny több
méretben (kb.50db), ajtólap, üveges, teli
ajtós 500-5.000-Ft-ig. REDŐNY 6db, jó
állapotban 500.-/db. MUNKAPAD satuval
10.000.-Ft. HŐTÁROLÓS KÁLYHA éjsza-
kai árammal, jó állapotban, 4,5 Kw-os (iár:
49.990,-Ft) eladó. Surányi: 06-30-987-1670

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz 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 

+Eladó egy S 51-es SIMSON kismotor, ill.
egy 98-as évjáratú NISAN SENTRA
műszakival, uitt sötétbarna MŰBŐR (1 tek-
ercs). Tel: 20-9774-013, 20-774-6378 

EGYÉB

+Mézzel védje egészségét! Köhögésre,
torokfájásra HÁRSMÉZ! 2000Ft +üveg,
720 ml-es csavaros tete-
jű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas
u. 3. Tel: 28/417-913 

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

+TERMELŐI VEGYES ÉS AKÁCMÉZ
eladó: 1.200 – 1.600 Ft, 950 gr-os, üveg-
gel. 5 üveg fölött további engedmény.
Surányi Méhészet: 06-30-987-1670

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. FEBRUÁR 11.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Czomba Józsefné, Szabó Pál u. 51.,
Zelnikné Török Ilona, Palotakert 9.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Keményfi Tamásné, Röges u. 29.,
Hegedűs András, Kölcsey F. u.
15/a. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Németh Mária
Antónia, Semmelweis u. 27.
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Őry Zsigmondné, Hársfa
u. 21., Berneczei Istvánné, Erzsé-
bet krt.2.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Rinhoffer
Ádám, 2117, Isaszeg, Erdő u. 5.,
Fábián Attila, Tölgyfa u. 2. 


