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A víz, mint közös érték

+GÉPÍRÁSOKTATÁS kedvező áron, egyéni ütemben.
Hatékonyabban, gyorsabban szeretné munkáját végezni?
Tanulja meg a tízujjas vakírást! Tel: 06-20-597-4742

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

ADÁS~VÉTEL

+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem kifogástalan
állapotú, négy éves Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat,
más hasonló kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.

+Minőségi, olasz, extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől
eladó. 1liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763

+Eladó 1991-es évjáratú Renault Clió Gödöllőn. Érd:
20/532-7275

+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+KÖNYVEK. Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedő. Tel: 20/956-4084

EGYÉB

+DIÓBÉL 2.100,-Ft/kg és 2 hónapos NYULAK 1.000,-Ft/db
áron eladók. Tel: 06-30-972-0652
+ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új vásárlóinkat csányi
almáinkkal (télálló). Fajták: Idared, Jonatán-starking keverék (KR:11), zöldalma, apró alma (vegyes), léalma (vegyes).
Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: 28/411-298, 20/435-9650
+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ. AKÁC hasítva:
2.200,-Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. TÖLGY hasítva: 2.100,Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. Digitálisan mérlegelve. 06-20911-2598, 06-20-522-9185.
+Ülőgarnitúra (3+2+1) kihúzható ágyrésszel, vízzel
tisztítható huzattal, terrakotta színben eladó. Iár: 120.000,-Ft
(a jofogas.hu –n a képek megtekinthetők). Tel: 30/9641-437
+Eladó 3db gyerek fotelágy szivacsból új 5.000,-Ft/db,
kondipad 8.000,-Ft, 20-as kerékpár 5.000,-Ft, hintaló
4.000,-Ft, fiú-lány játékok, sokfélék 5 évesig. Alacsony
árban. Lány cipők-csizmák 34-ig. Bármikor megnézhető. G.
Erkel u.4. 70/619-9079, 30/418-7206
+Eladó 1db 24-es, 1db 26-os montenbike kerékpár, metálkék
színűek. 1db Karancs 4 égőfejes, palackos gáztűzhely jó
állapotban. Helyileg Gödöllőn. Érd: 30-771-5184

+ELTARTÁSI vagy életjáradéki szerződést kötnék –
külföldön élő vallásos fiam részére – idős hölggyel vagy
úrral. Tel: 06-30-992-8876
+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
+Gyerekruha és játék BÖRZE! 2012. 12. 15-én a Kossuth L.
utcában, Tűztorony mellett az UDVARBAN! Minőségi játékok,
járóka, autósülés, babahinta, hordozó... Érd: 06-30/250-7681
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! „Méz 2012” 1800,-Ft +üveg, 720
ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK. VENNÉK vezetékes
gáztűzhelyet, rotációs kapát (üzemképtelent is).
Csontszáraz tüzifa ELADÓ. Tel: 06-30-569-8137
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

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

70/866-8415, 20/525-5366

E-mail: bokor.gabriella@lapterjeszto.hu * info@szolgalat.com * szolgalat@vella.hu

Iskolánk, a Gödöllői Szakképző Magániskola
2012-14-ben részt vesz az Európai Unió
támogatásában megvalósuló Egész életen át
tartó tanulási program, Comenius iskolai
együttműködések alprogramjában, melynek
keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be a
Tempus Közalapítványhoz, mely a nemzeti és
nemzetközi pályázati programokat kezeli.
Projekt témánk a „Víz, a vízkezelés és a víz
európai értékei a diákok számára” (WAVES),
melynek feldolgozásában iskolánkon kívül
nyolc európai ország iskolája vesz részt.
Görögország,
Törökország,
Ciprus,
Lengyelország, Németország, Belgium,
Spanyolország és Portugália a partnereink a
pályázat megvalósításában.
A program során a víz, mint közös természeti értékünk segítségével valósítjuk
meg a program lényegét, azaz az oktatás
európai
dimenziójának
fejlesztését,
erősítését illetve a nyelvtanulást.
Az iskolák koordinátorai 2012. januárjában
Görögországban, a Kanaliai középiskolában
előkészítő látogatáson vettek részt, hogy
lefektessék a leendő projekt kereteit.
A sikeres pályázat benyújtása után első
közös utunk Németországba vezetett 2012.
október 6-án. A Felsbergi Drei-Burgen
Schule látta vendégül a 14 tanárból és 35
diákból álló csapatot.
Programjaink között szerepelt a közeli Eder
tavi víztározó és múzeum, a Kasseli Bergpark
és egy aquapark meglátogatása, sőt egy „jéghegy” építése az iskola udvarán. Diákjainkat a
helyi családok szállásolták el nagy vendégszeretettel. Megalkottuk a projektünk logóját is,
melyet a ciprusi csapatnak köszönhetünk,
valamint minden ország egy rövid, képes

beszámolót tartott, hogy bemutassa iskoláját
és régióját a projekt nyelvén, angolul.
Az egyes látogatások között az internetes
közösségi oldalak lehetőséget adnak a kapcsolat fenntartására, a közös munkára és a 2
éven át tartó projekt arra is jó, hogy a frissen
kötött barátságok elmélyülhessenek.
A második találkozóra Gödöllőn került sor
2012. december 1-6. között, a nyolc ország
tanárainak részvételével. A látogatás során
fővárosunk két méltán világhírű gyógyfürdőjébe, a Széchenyi és a Gellért
fürdőkbe is ellátogattunk.
Megtekintettük a Fővárosi Csatornázási
Művek Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepét
is, ahol másfél órás angol nyelvű teleplátogatáson vettünk részt.
A következő helyszín a ciprusi Drosia
Gimnázium Larnakán, ahová 2013. február
végén vagyunk hivatalosak, és terveink
szerint négy diákkal és 2 tanárral utazunk.

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak
a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ:

70/381-76-94

