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Nemzeti ünnepünk alkalmából Bánffy
Miklós-díjjal tüntették ki Gaálné dr. Merva Máriát, a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatóját.
(6. old.)

Benkó Réka remekelt az elmúlt hétvégi,
antalyai világkupán, amelyen egyéniben a
19., míg a magyar csapat tagjaként a 4. helyen végzett.
(8. old.)

Emlékezés a 165 évvel ezelőtti márciusra

Megérkezett

A nemzeti egyetértés napja lehetne

Kisharang

A zord téli idő ellenére is több
százan gyűltek össze a gödöllőiek, hogy együtt emlékezzenek
meg az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc évfordulójáról március 15-én. Az ünnepség
ezúttal a Művészetek Háza színháztermében kezdődött, majd a
résztvevők a városházánál lévő
székely zászló előtt tisztelegtek,
s ezt követően vonultak át Petőfi
Sándor szobrához, ahol időközben már elhelyezték a megemlékezés virágait.
A Művészetek Házának színpadán a
Himnusz hangjaival vette kezdetét az
ünnepi műsor. Ezt követően Lukács
Lilla Réka szavalta el Kányádi Sándor
Nyergestető című versét, majd dr. Gémesi György mondott beszédet.
– Ez a nap lehetne a nemzeti egyetértés napja is, hiszen nincs a világon olyan
magyar, akinek március 15-éről nem a
zsarnokság elleni harc, a Tizenkét pont,
a Nemzeti dal vagy Petőfi jutna eszébe.
Mégis, az ünnep közeledtével azt látjuk,
hogy ki itt, ki ott mondja el a szabadsággal kapcsolatos gondolatait és fejti ki véleményét aktuálpolitikai kérdésekben.
Mindezt a legmagasabb rendőri készületek és biztosítás mellett, mely kapcsán
leszabályozzák, ki merre mehet, hogy
ellentétes politikai előjelű csoportok ne
találkozhassanak egymással. Bármelyik
nemzete a világnak egy ilyen forrada-

lom emlékét arra használná, hogy erősítse nemzetét, összetartozását és megmutassa a világnak, hogy egységesek és
tudnak együtt ünnepelni. Mi itt, Gödöllőn felekezeti, politikai hovatartozástól
függetlenül tudtunk és tudunk együtt
ünnepelni és higgyék el, ennek mindig
is üzenetértéke volt és egyre inkább
van! – hangsúlyozta a polgármester.
Gémesi György a következőkben a
magyar ifjúság helyzetéről, a vidék revi-

talizációjáról, a határon túli magyarságról és az autonómiáról fejtette ki gondolatait.
– Tény, hogy a fiatalok munkanélküliségi mutatói hazánkban és Európában
nagyon magasak, tény, hogy a 400 ezer
külföldön dolgozó magyar ember nagy
része fiatal, tény, hogy a mai frissen végzett fiatalok több mint 50 százaléka külföldön képzeli el a jövőjét, azt is mondhatnánk, menekülnek itthonról, és fáj,

Új harang költözött a gödöllői
református templom tornyába
március 17-én, vasárnap. A harangot dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke áldotta meg, és ő hirdetett igét a
hálaadó istentiszteleten is.

mindannyiunknak fáj, ha a családunkból kimennek a gyermekeink és az ő
gyermekeik már ott születnek és aztán
ki tudja haza találnak-e? Amikor március 15-én hazaszeretetről, a magyar szabadságról, a magyar nyelvről és az oktatásért, kultúráért folytatott akkori harcról beszélünk, nem szabad elmenni szótlanul az egyre erősödő kivándorlás mellett.

Felemelő ünnepség részesei lehettek
azok, aki vasárnap délután végig kísérték a református templom új kisharangjának útját a toronyig.
A gödöllői református gyülekezet
1744-ben épült templomának első harangját 1768-ban szerelték fel, ami
mellé 1832-ben egy nagyobb, második harang költözött. Ezt a nagyobb
harangot az I. világháborúban elvitték, és hadi célokra beöntötték, a gyülekezet csak 1923-ban tudta egy újabbal pótolni.
A kisharang az akkori presbitérium
szilárd kiállásának köszönhetően elkerülte a beolvasztást, és 244 éven át
szolgált, mígnem 2012 tavaszán megrepedt.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 6. oldalon)

Elkészült a közbeszerzési terv

Képviselő-testületi ülés
Dr. Lantai Csabát választották meg
a VÜSZI igazgatójának
A gödöllői dr. Lantai Csabát választotta
meg április 1-jétől határozatlan időre a
VÜSZI Kft. ügyvezető igazgatójának a
képviselő-testület március 14-i ülésén.
Bár pályázat nélkül is meg lehet bízni
ügyvezető igazgatót, az önkormányzat
pályázat kiírása mellett döntött. Ez jó merítési lehetőséget adott, mivel a felhívásra
28-an jelentkeztek, mondta az előterjesztés tárgyalásakor a polgármester. A pályázatok jelentős száma miatt előzetes meghallgatásokra került sor. Elsőként kiszűrték azokat a pályázatokat, amelyek nem a
kiírásnak megfelelő tartalommal érkeztek be. Ezt követően a pályázati kiírásnak
megfelelő jelentkezők (15 fő) meghallgatására került sor. Az ad-hoc bizottság
március 11-én megtartott ülésére négy
pályázat került, melyek közül egy pályázó a meghallgatáson történő megjelenését visszamondta, mivel időközben másik
helyen sikeresen pályázott, így 3 pályázó
személyes meghallgatására került sor.
Guba Lajos (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub), az ad-hoc bizottság elnöke elmondta, hogy a meghallgatáson dr. Lantai Csabát tartották a feladatra leginkább
alkalmasnak. Végzettsége, vezetői gyakorlata, munkatapasztalata, ismeretei,
felkészültsége, szakmai gondolkodásmódja alapján 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett javasolták igazgatói megbízását.
Kovács Barnabás (MSZP) hozzászólásában úgy vélekedett, hogy bár nincs oka
feltételezni, hogy az előzetes meghallgatások nem voltak tisztességesek vagy
szakmailag megalapozottak és a bizottság által javasolt személy pályázatát találta legjobbnak, szerinte a bizottság feladata lett volna valamennyi pályázat megismerése. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással választotta meg
dr. Lantai Csabát, a VÜSZI Kft. igazgatójának. Az igazgatói pályázat nyertese
a városi honlap érdeklődésére elmondta,
hogy 1987 óta él városunkban. Felesége
neurológus és pszichoterapeuta orvosként dolgozik a fővárosban. 24 éves fiuk
a Corvinus Egyetemen tanul, ahol hamarosan megszerzi a másoddiplomáját. 18
éves lányuk a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium tanulója. Dr. Lantai Csaba az
ELTE-n végzett geológusként, majd marketing és üzletviteli tanácsadó okleveleket szerzett. Egy évtizedig a Generali
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Biztosító marketing vezetőjeként dolgozott, később az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár egyik vezetője lett. Emellett számítástechnikai vállalkozásokat alapított
és irányított.
– A pályázati felhívásra azért jelentkeztem – nyilatkozta – mert úgy éreztem,
hogy ez a munkakör „profilba vág”,
hiszen sok évig dolgoztam a lakossági
kommunikáció területén. Izgalmas és
vonzó kihívás, hogy most Gödöllőért, az
itt élő emberekért tevékenykedhetek egy
olyan cég élén, amelyik első számú gazdája a városi életminőséget jórészt meghatározó feladatoknak, mint az utak karbantartásának és a parkok ápolásának.

Városi segítség az egyetemi
medenceépítéshez
Gémesi György polgármester előterjesztésére a képviselő-testület kezdeményezi
a Szent István Egyetem központi területére vonatkozó szabályozási terv módosítását az egyetem költségviselésében. A
szabályozási terv módosításának megindítását Solti László, a SZIE rektora február 12-én kérte az önkormányzattól.
Mint arról lapunkban is hírt adtunk, a Főnix Ifjúsági Sport Egyesület a gödöllői
kampusz területén kíván építeni egy vízilabdára alkalmas medencét a hozzá tartozó lelátóval és kiszolgáló épülettel. Első
ízben a Szent-Györgyi Albert úton a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont és a Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépfejlődéstörténeti Múzeum közötti,
4924 hrsz-ú telekre nyújtottak be elvi építési engedélykérelmet. A telek a szabályozási terv szerint különleges terület
övezetbe tartozik, ahol a beépítettség legfeljebb 1% lehet, ideiglenes jellegű építményekből. Mivel a telek az övezeti paraméterek miatt addig nem volt alkalmas
a beépítésre, és az egyetem nem kezdeményezte a szabályozási terv módosítását, ezért az építtető más helyszínt keresett. Nem sikerült azonban olyan területet
találni, ami erre a funkcióra a szabályozási előírásoknak és a területhasználati
szempontoknak megfelelt volna.
A polgármester a rektorral egyeztetett a
probléma megoldásáról. Egyetértettek
abban, hogy a Szent-Györgyi Albert úton
levő terület, annak elhelyezkedése, az
egyetemmel és a várossal való egyaránt
jó közlekedési kapcsolatai és a lakóterületektől való kellő távolsága miatt ideális
helyszín lenne a sportfejlesztésre, ezért

ennek érdekében a szabályozási tervet
módosítani szükséges. A fejlesztésre a
sportegyesület vezetője és a városi főépítész megfelelőnek tartja a területet, ezért
a szabályozás módosítását támogatják.
Ezt az elképzelést fogalmazta meg korábban Gödöllő helyi Építészeti-Műszaki
Tervtanácsa is. Az előterjesztő polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta,
hogy az egyetem nem kapcsolódott be a
megfelelő időben a helyi építési szabályzat megalkotásába, amikor az önkormányzat kérte, de ha most az egyetem
kezdeményezésére módosítják ezt a szabályzatot, akkor az egyetemi medence
megépíthetővé válik.
– A Magyar Vízilabda Szövetség álláspontja ma az, hogy az egyetemi és a városi uszodapályázatot is támogatja. Ez
nem garancia arra, hogy nyerni is fognak,
de mindkét projekt a jelenleg támogatottak között van – tette hozzá Gémesi
György.
Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) örömének adott hangot. Korábban
ugyanis az egyetemi lakótelepre tervezték a medencét, amit egy játszótér felszámolásával szerettek volna megépíteni, s
ez ellen az ottani lakók kérésére ő határozottan küzdött. Az új helyszínt maximálisan támogatja és kéri a hatóságokat is,
amennyiben lehet, segítsék elő, hogy mielőbb kész legyen a létesítmény.

Közbeszerzési terv
Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervét. A dokumentum megtekinthető a godollo.hu városi portál Közbeszerzések menüpontjában.
Vörös István (Fidesz) nem támogatta a
közbeszerzési tervet. Ahogy a költségvetés tárgyalásakor is kifogásolta, most
sem értett egyet azzal, hogy a Mária szobor körüli park felújítását 40, az Alsóparki sétány felújítását és a Kerékpárosbarát
Város Program keretében történő kivitelezési munkák elvégzését 49, gyalogátkelőhelyek, belterületi utcák (Fenyvesi
főút, Török Ignác utca), Kerékpárosbarát
Város Program, városi gyalogos közlekedő utak felújításának tervezését (Szabadság út-Kiss József utca) 11 millió forint becsült beszerzési értékben meghirdesse a város.
– Egy gyalogos átkelőhely tervezése nem
passzió, hanem annak törvényi előírásai
vannak. Egy zebrát kialakítani nem egy
vödör festék és egy ecset kérdése – reagált a képviselőtársa által elmondottakra
Pintér Zoltán (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub). – Azon mindig lehet dilemmázni,

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSA

A házhozmenő szelektív hulladék begyűjtését egész évben, kéthetente, minden páros
héten, a vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végzi a Zöld Híd Régió Kft.
A ZSÁKOKBAN VEGYESEN GYŰJTHETŐ:
– ásványvizes, üdítős PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva
– kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve
– tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia
– alumínium italdoboz összelapítva
– fém konzervdobozok kiöblítve
– újságpapír, reklámkiadvány, kisebb papírdoboz összehajtva, tiszta papír csomagolóanyag
(a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé helyezzék)
– tejes, gyümölcsleves italoskarton doboz kiöblítve, összelapítva
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a kertes házas övezetben csak az
üveggyűjtő konténerek maradnak a szelektív szigeteken, a lakótelepeken lévő szelektív
szigetek változatlan formában működnek tovább.

hogy egy tervezési szolgáltatásért kell-e
pénzt kiadni vagy felesleges, de hát képviselő úr az, aki minden második napirendi pontnál hatástanulmány után kampányol. Nyilván egy tervezési szolgáltatás is egyfajta hatástanulmány. Én úgy
gondolom nem kérdés, hogy ezekre szükség van.
REZSICSÖKKENTÉS
– Minden olyan lépést, amely a lakosság
költségeit csökkenti, támogatni kell –
mondta lapunknak Gémesi György, miután a képviselő-testület a Gödöllői Távhő Kft-vel és a települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket is tárgyalt. – Az önkormányzatok vagy önkormányzati társaságok tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaságokat érintő rezsicsökkentés esetében azonban körültekintően kell eljárni.
Hadd utaljak arra, hogy az önkormányzatok kompenzálásának igénye a Fidesz
frakció gyulai ülésén is felmerült. Kósa
Lajos debreceni polgármester, a Fidesz
ügyvezető alelnöke is szóba hozta, hogy
a települések nem tudják kigazdálkodni a
rezsicsökkentést. A száz százalékban önkormányzati tulajdonú Gödöllői Távhő
Kft. esetében a hődíj kompenzációjáról
megállapodás született, de a rendelkezésre állási díj kompenzálása tekintetében vitában áll a város a Magyar Energia
Hivatallal. Mivel a Távhő Kft-nek kötelező amortizációs keretet képeznie, ha a
rezsicsökkentés hatását nem tudják a díjban érvényesíteni, akkor harminc millió
forintos veszteség keletkezik, amit a városnak kell pótolnia a költségvetéséből.

A 105 önkormányzat tulajdonában lévő
Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
300 ezer lakos hulladékát kezeli. A 6,5
milliárd forintos beruházás költségeinek
95 százalékát az Európai Unió és Magyarország fizette, öt százalékát az önkormányzatok. A hulladékgazdálkodási
rendszer üzemeltetése során is kötelező
újraképzési alapot képezni, amiből 10 év
múlva újabb medence építhető a lerakandó hulladéknak. Miután 2013-ban
csak 4,2 százalékos díjemelést engedélyeztek, a társulás nem tudja teljesíteni
ezt a szerződéses kötelezettségét. Januártól ugyanis havi 25 millió forint, évi 300
millió forint vesztesége keletkezik. A 10
százalékos rezsicsökkentés kihatása ezen
felül évi 600 millió forint bevételkiesés.
Jelenleg nincs iránymutatás arra, hogy
ezt kinek kell fizetnie – hangsúlyozta a
polgármester. – Egyetértve tehát a rezsicsökkentés célkitűzésével, de ismerve,
hogy miként hat ez gazdasági társaságaink működésére a kompenzáció elmaradása esetén, levélben kértem tájékoztatást, iránymutatást Németh Szilárdtól, a
rezsicsökkentést előkészítő, felügyelő bizottság elnökétől. Válaszát kértem arra,
hogy kinek és milyen módon kell fedeznie a jelenlegi helyzet miatt keletkező
veszteségeket. Egyben meghívtam őt, a
bizottságot és szakértőiket, látogassanak
el Gödöllőre, hulladékkezelő központunkba. Gyorsan kell választ kapni kérdéseinkre, ellenkező esetben ezek a közszolgáltatások akár le is állhatnak.
lt

Összefogás az élhető és virágos Gödöllőért

Ismét: Tiszta udvar – Rendes ház
Az elmúlt évben nagy sikerrel hirdette meg Gödöllő önkormányzata a Tiszta
udvar–Rendes ház programot, amibe a kertes övezetben és a társasházakban
élők egyaránt nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be. Az idén ismét lehetőségük
lesz a városunkban élőknek, hogy bemutathassák, megmérettethessék kertjük,
házuk tája szépségeit.
A múlt évi sikeres program igazolta, Gödöllő lakosságának jelentős része
számára fontos, hogy szűkebb környezete gondozott legyen, s erre nem kevés munkát hajlandóak áldozni.
A szervezők az esztétika mellett az idén is fontos szerepet szánnak a fenntarthatóságnak, a környezetbarát technológiák alkalmazásának, ami – ahogy ezt
már láthattuk – nem feltétlenül jelent drága beruházásokat, sokszor egy kis
odafigyelés elég, hogy tegyünk környezetünk védelméért.
Az önkormányzat az idén is számít a civil szervezetek partnerségére, s a pályázatokat a tervek szerint az ő delegáltjaik közreműködésével bírálják el.
Jelentkezni április közepétől lehet, az adatlapot a városháza portáján vehetik át az érdeklődők, vagy elektronikus formában letölthetik majd a
www.godollo.hu oldalról.
A jelentkezéseket a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldhetik el, vagy
a Városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába lehet majd bedobni.

Amit a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről tudni kell

Civilek segítik a tájékoztatást
Bár január óta városunk kertes házas
övezetében működik a házhoz menő
szelektív gyűjtés, az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján a lakosság jelentős
részének ma sem egyértelmű, mit tehetnek be a házak elé kihelyezésre kerülő
zsákokba, mit kell a szelektív szigetekre
vinni, és mi tartozik a vegyes kommunális hulladék kategóriájába. Ezen szeretne változtatni a Gödöllői Lokálpatrióta Klub azzal az akcióval, amire április12-14 között kerül sor. A három nap
folyamán önkéntesek járják majd az
utcákat, és nyújtanak segítséget a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kérdéseiben.
Bár a témában folyamatos a tájékoztatás, sokan továbbra is ömlesztve, a hulladékgyűjtő edényekbe rakják a keletkezett hulladékot, válogatás nélkül, vagy a
lakótelepeken továbbra is működő szelektív hulladékgyűjtő szigetekre szállítják, és ott helyezik azokat a gyűjtő konténerekbe, illetve a kertes házas övezetben megmaradt üveg gyűjtők mellé helyezik a zsákokat.
Az akcióba bekapcsolódó önkéntes civilek számára első lépésként a Zöld Híd
Régió Kft. szakemberei tartanak képzé-

9.

seket, aminek során nem csak a szelektív gyűjtés módjáról, hanem az ártalmatlanítás menetéről is részletes tájékoztatást kapnak.
Az önkéntesek a három nap folyamán
igyekeznek eljutni minél több kertes
házhoz, ahol egyrészt a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
zsákokat juttatnak el a tulajdonosoknak,
másrészt segítségükkel a lakók tájékozódhatnak, kérdéseket tehetnek fel a témával kapcsolatban.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub bízik
benne, a lakosság partnerként fogadja
majd a segítő szándékú önkénteseket, és
abban is, hogy a programban résztvevőknek sikerül mindenkinek segítséget
nyújtani. Az akcióban részt vesznek a
Török Ignác Gimnázium diákjai, akik
számára ez lehetőség az új köznevelési
törvény által előírt kötelező önkéntes
munka elvégzésére, de várják azoknak a
jelentkezését is, akik környezetünk védelme érdekében szívesen bekapcsolódnának a programba. Az érdeklődők
Pelyhe Józsefnél jelentkezhetnek a
+36/208231408-as számon, vagy
e-mailen a pelyhe.jozsef@gmail.com
címen.
kj
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Közélet

Emlékezés a 165 évvel ezelőtti márciusra

A nemzeti egyetértés napja lehetne
(folytatás az 1. oldalról)

A polgármester szerint egy kiszámítható jövőkép lehet ellenszere ennek
a folyamatnak és az ötszáz milliárdért
megvett és azóta egyre értéktelenebb
MOL-részvények ára képezhette volna
egy ilyen nemzetstratégiai kérdés megoldásának financiális alapjait. Még
most sem késő… Mondjuk az EON üzletág közel ezermilliárdos megvásárlása helyett egy ilyen fiatalok számára
felvázolt jövőstratégia pénzügyi alapjait biztosíthatná – fogalmazott.

– Egy éve elkészült a Vidékfejlesztési Minisztérium gondozásában a Darányi Terv, ami célul tűzte ki a magyar
vidék újraélesztését. Nagyszerű anyag.
Az csak külön büszkeséggel tölthet
el bennünket, hogy kidolgozásában
oroszlánrésze volt Ángyán József professzor úrnak, akkori vidékfejlesztési
minisztériumi államtitkárnak. Ez a
stratégia hihetetlen lehetőségeket hordoz magában, csak csinálni kellene –
mondta beszéde folytatásban a város
vezetője. – Sajnos az önkormányzati
rendszer mostani átalakítása legyengítette a településeket, pedig a magyar
gazdaság felemelkedése elképzelhetetlen a vidék nélkül. Itt is azt tudom

mondani, hogy még mindig nem késő,
de nincs elvesztegetni való idő.
– Sokunk számára fantasztikus eredmény az együvé tartozás lehetőségének napi megélése – fogalmazott a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás kapcsán Gémesi György. –
Megható pillanatokat élhetünk át nap
mint nap az állampolgári eskük esetén.
Nem kérdés már Hál’Istennek a nemzetben való gondolkodás és cselekvés,
de soha ne felejtsük el, hogy ők abban a
környezetben küzdenek, élik meg magyarságukat és együtt kell éljenek egy
másik állam polgáraival és ez bizony
naponta róhat rájuk külön nehézségeket és terheket. Sokszor a jó szándékú kezdeményezések is károkat
okozhatnak és a már ottani diplomáciai
eszközökkel kivívott eredményeket veszélyeztetik. Elengedhetetlen az őket
érintő kérdésekben a folyamatos konzultáció. Ennek megfelelően egyeztettem Csíkszereda testvérvárosunk vezetőjével és a velük való egyetértésben,
egyetértve és támogatva többek javaslatát, mai ünnepünk részeként a városháza előtt a magyar zászlóval együtt
felhúzzuk a székely zászlót.
Végül Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártja korábbi elnökének a gondolatait idézve a polgármester hangsúlyozta: – Úgy tűnik, az autonómia kifejezés itthon is félelmetes sokak számára, akik csak az állam mindenek feletti
hatalmában akarnak bízni és elfelejtik,
amiért a rendszerváltoztatás előtt harcoltak. Az autonómia a demokratikus
decentralizáció egyik formája, a központosítás egyik ellenpontja, ami nélkül demokrácia felfogásom szerint
nem képzelhető el egy modern, a mai
kor kihívásának megfelelni tudó versenyképes ország vagy nemzet.
A szabadságharc 165. évfordulója
alkalmából, Gödöllő Városa a „Fújjad,
madár, fújjad” című ünnepi műsorral
tisztelgett nemzeti büszkeségeink, a
hősök és névtelen forradalmárok dicső
emléke előtt.

A Mészáros Beáta által szerkesztett
és rendezett, a közönség nagy tetszésével fogadott előadás során ’48-as dalok, Kossuth nóták mellett többek között irodalmi és könnyűzenei művek
részleteit és feldolgozásait adták elő
Mészáros Beáta, Nagy Zoltán, Katona Roland, a Garabonciás Színtársulat
tagjai, Gödöllő Város Népi Zenekara
Balogh Richárd vezetésével, a Damjanich János Általános Iskola tanulói és
Rehorovszky Gábor. Az ünnepség a
Szózattal zárult, majd a több száz résztvevő átvonult a városháza elé, ahol a
nemzeti lobogó, Gödöllő város zászlója és a székely zászló előtt tisztelegtek,
s közösen énekelték el a székely himnuszt.

Gödöllőiek állami elismerése

A megemlékezések a Petőfi-szobornál értek véget, ahol – a szokásostól
eltérően – már korábban elhelyezték a
megemlékezés koszorúit. A résztvevők
főhajtással tisztelegtek a forradalom
hősei és áldozatai előtt. A rossz idő miatt a lovasok és fogatok felvonulása –
csakúgy, mint az ünnep előestjén a
gödöllői ifjúság fáklyás felvonulása –
elmaradt, a Tarsolyos Lovasegyelet tagjai azonban most is lóháton érkeztek.

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából számos rangos állami kitüntetést adtak
át. A díjazottak között több gödöllői elismerésnek is örülhettünk:
Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült
Lázár Vilmos kettesfogathajtó-világbajnok és a Magyar Lovasszövetség elnöke
és Radnóti László újságíró, sportriporter, a Magyar Rádió ny. vezető szerkesztője.
Magyar Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) kitüntetést kapott Bárdy
Péter, a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola igazgatója.
Kossuth-díjat vehettek át a Csík Zenekar tagjai – köztük a gödöllői Szabó Attila
és Barcza Zsolt;
Bánffy Miklós-díjjal ismerték el Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi
Múzeum igazgatójának munkáját.
Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk!
(Gaálné dr. Merva Máriával készült interjúnkat a 6. oldalon olvashatják.)

(l.t.)

Tökéletes hanghoz még tökéletesebb kép

Újabb fejlesztés a moziban
Pályázati sikereknek köszönhetően a múlt esztendőben sikerült a budapesti multiplexeknek megfelelő minőségűvé fejleszteni a gödöllői városi mozi
szolgáltatását. A digitális hangzás mellé megújult a látvány is,
a korszerű berendezéseknek
hála a 3D-s filmeket is műsorra
tűzhetnek, aminek eredményeképp mintegy ötven százalékkal nőtt meg a látogatottság.

Gödöllőn „csak” hideg volt

Havas-szeles ünnep
Az időjárás alaposan próbára
tette hazánkat március 15-én.
Városunkban sem a megszokott módon ünnepeltünk, a
gondos előkészítésnek köszönhetően azonban Gödöllőn
nem okozott problémát a havazás, zavartalan volt a közlekedés.
Mint azt Zdenkó Pál, a VÜSZI részlegvezetője lapunknak elmondta, az
időjárás előrejelzések alapján a gépeket a korábbi tavaszias idő ellenére
nem állították át, így azonnal lehetőség volt a beavatkozásra.
A havazás csütörtökön délután kezdődött, s kora hajnalban már négy
szóró-toló hóekével járták az utakat

annak érdekében, hogy biztosítani
tudják az akadálymentes közlekedést.
A kora reggeli órákban 2 járda takarító kisgép és 24 fő kézi munkás kapcsolódott be a munkába, elsődleges
feladatuk volt a főbb közlekedési
utak, járdák és
buszmegállók
mellett a városi
ünnepségek
helyszíneinek
takarítása.
A rendkívüli
időjárás során
21 tonna szóróanyagot használtak fel. A
102 km hosszú,
városi kezelés-

ben lévő utakon, többszöri takarítással 780 km-t futottak a gépek.
Kinyitott a VÜSZI ügyfélszolgálata is, de a hosszú hét végén összesen
három bejelentés érkezet, ezeket
azonnal tudták kezelni.
Szombatra maradt a parkolók és a
lakótelepek takarítása, vasárnap pedig már sehol sem volt szükség beavatkozásra.
(k.j.)

A moziban mindössze egyetlen dolog
várt még cserére: a vetítővászon. Ezt
hat esztendővel ezelőtt használtan vásárolták használtan. Mint megtudtuk,
bár ez is jobb minőségű látványt tett
lehetővé, mint az előző, tekintettel
azonban a korábbi használatra, csak a

matt felére tudtak vetíteni, aminek
azonban nem volt tökéletes a fényvisszaverő képessége, ráadásul az illesztési felületek is látszottak. Az új
vászon a legmodernebb technológiával készül, s egyenesen Angliából érkezik néhány héten belül. A másfél
millió forintos, önerőből történő beruházásnak köszönhetően közel hatvan százalékos képjavulást érhetnek
el, tudtuk meg Reményi Richárdtól,
a mozi üzemeltetőjétől, aki úgy fogalmazott: a csere után garantáltan Gödöllőn lesz a legszebb 3D-s kép az
egész országban.
A 10x5 méteres vászon cseréjére
még áprilisban sor kerül, s a munkát
igyekeznek úgy ütemezni, hogy emiatt ne kelljen bezárnia a létesítménynek.
(bdz)

Sikeres Petőfi Hét
Iskolánk 12. alkalommal rendezte meg a Petőfi Hetet, az
eddigiektől kicsit eltérő módon, ugyanis hónap elején
megkezdődött a tornacsarnokunk építése, így új helyszíneket kellett keresnünk a rendezvényekhez.
A Városi fotó- és rajzkiállítás több,
mint 360 pályaművének a Művészetek Háza adott otthont, a március 15-ei
emlékműsorhoz és a Petőfisekért Díj
átadásához pedig a Gödöllői Királyi
Kastély Lovardája teremtett exluzív
körülményeket; idén postumus Lencsés Rezsőt, Szathmári Béláné Te-

rike néni nyugalmazott pedagógust,
illetve Pintér Zoltán önkormányzati
képviselőt tüntették ki. Emellett ismét
megrendezték a Városi Vers- és Prózamondó
versenyt,
melyre évről évre több
óvodás jelentkezik városunkból. Idén először rendeztünk Járási
Öko vetélkedőt, amire
igen nagy volt az
érdeklődés:
három
korcsoportban 3-3 fős
csapatok készültek fel
színes, érdekes pptelőadásokkal. Nagyon
örültünk, hogy a járás

26 iskolájából 16-ból elküldték nevezésüket az első fordulóra.
A hét eseményeiről, a több száz
résztvevő örömmel és elismerésekkel
távozott, mi rendezők pedig ismét
büszkék lehettünk iskolánkra, a Pepetőfiskola
tőfire!

Egyre színesebb a katolikus ifjúsági portál

Rióból is közvetítenek majd a gödöllőiek
Ismét egy újdonsággal lepte meg a fiatalokat a Váci Egyházmegye. Gödöllő térségének katolikus ifjúsági portálja, az
ifigodollo.hu-n működő TVShoeShine
újabb mérföldkövéhez érkezett. A kisközösségi weboldal az elmúlt években egy
nagyobb ifjúsági portállá és most már országos internetes tévécsatornává nőtte ki
magát. A fent említett portálon már évek
óta működik (önkéntes munka gyümölcseként) a TVShoeShine. Az internetes tv
csatorna arra hivatott, hogy mozgó képekben is bemutassa azokat a fontos és
valóságosan is tartalmas eseményeket,
amik körülvesznek minket, vagy akár országosan is nagy jelentőséggel bírnak,
tudta meg lapunk Bazsik Ádámtól, aki a
honlap mellett a tévé vezető szerkesztésében is feladatot vállal.
– A TVShoeShine egy új, keresztény ifjúsági médiumként van jelen a világhálón. Ennek az úgynevezett média miszsziónak az a célja, hogy hiteles és fiatalos
képet tudjunk festeni a keresztény ifjúsági lét valódi arcáról, amiről ma is sok a
téveszme.
– Valóban, ha az ember azt hallja, keresztény ifjúság, nem feltétlenül az internet vagy a tévécsatorna jut eszébe…
– A régióban élő keresztény fiatalok
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ugyanolyanok, mint kortársaik. Amiben
mégis azt mondhatjuk, hogy különböznek, az, hogy a mindennapok mára egyre
nehezebb és súlyosabb gondjai között hitet és bizalmat képesek találni. Az internet jó célra is használható, számtalan lehetőséget rejt, s mi szeretnénk élni ezekkel. A váci egyházmegye ifjúsági munkája kiemelkedő az országban, köszönhetően annak, hogy dr. Farkas László, az
egyházmegye ifjúsági referense jól struktúrált ifjúság pasztorációs modellt épített
fel az elmúlt években. Ennek egyik bázisa az ifigodollo.hu, a másik pedig a
mente.hu. Ez utóbbi a Galga-mentére is
utal, melybe a gödöllői ifjúsági régió is
beletartozik.
– Milyen programokról ad hírt a
TVShoeShine?
– Az egyházmegyével szoros együttműködésben már több nagyobb filmes projektet is csináltunk, táborokról, találkozókról tudósítottunk. 2011-ben több nemzetközi filmes munkában is részt vettünk
Közép-Európában. Új, fiatalos stílusban
dolgozzuk fel az egyházi ifjúságot érintő
eseményeket.
– A közeljövőben pedig, ha jól tudjuk,
igencsak nagy fába vágják a fejszéjüket.

FELHÍVÁS
A Blaháért Társaság 2013. március 23-án
9 órától társadalmi munkát szervez a háziorvosi rendelő környezetének rendbetételére.
Cím: Gödöllő, Blaháné u. 53.
Várunk minden önkéntes jelentkezőt!
Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal!
Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke
Pecze Dániel képviselő

MEGHÍVÓ
Teleki Pál halálának 72. évfordulója alkalmából, sírjánál, a
máriabesnyői temetőben – a
hagyományoktól eltérő időpontban: 2013. április 6-án, szombaton, 15 órai
kezdettel tartjuk koszorúzással egybekötött
megemlékezésünket.Erre Teleki Pál tisztelőit
szeretettel hívjuk, és várjuk!
A szokásos díjmentes különbusz a Művészetek
Háza parkolójából 14.30-kor indul, és a temetőig
minden buszmegállóban fel lehet rá szállni.
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

– Így igaz. Az idei évben Rio de Janeiróban rendezik meg a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozót. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a nagy távolságra való
tekintettel úgy határozott, hogy a világtalálkozóval egy időben ismét nemzeti ifjúsági találkozóra hívja a magyar fiatalokat.
Július 24. és 28. között Pécsre, a HungaRióra várják mindazokat, akik szeretnének csatlakozni a riói találkozó hazai
„szub-találkozójához”. A TVShoeShine
csapata azonban idén elutazik Rióba,
ahonnan két héten keresztül video bloggal és élő közvetítéssel jelentkezünk. Természetesen lesz egy stábunk Pécsett is,
ahonnan szintén izgalmas összefoglalókat készítenünk majd az internetes közösségnek.
– A programokról honnan tájékozódhatnak az érdeklődők?
– A találkozóra már megkezdődött a felkészülés. Csatornánk is egy sorozattal készül erre. A rendezvény most induló honlapján (www.hungario2013.hu) és a már
meglévő Facebook oldalán (ifjusagi.talalkozo) is lehet követni a friss híreket. A
honlapon elérhetőek a rendezvénnyel
kapcsolatos jelentkezési információk, valamint friss hírek, tudnivalók és a lelki
előkészületet is segítő anyagok.
kj

Programok az áldozatsegítés érdekében

Ne legyél áldozat!
A Polgármesteri Hivatalban az elmúlt
hetekben szakmai és lakossági fórumon mutatta be a gödöllői kistérségben
megvalósuló projektjét a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, együttműködő
partnerével, a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulással. A lakosság részére
tartott tájékoztatón elsődleges szempont
volt a projekt céljainak ismertetése: az
áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés hatékonyságának növelése. A
2014 májusáig tartó időszakban – többek között – az egyesület ingyenes szakmai képzéseket, a lakosság számára előadásokat, filmvetítéseket szervez, segíti
a kistérség intézményeinek, szervezeteinek együttműködését és önkéntesekből
álló hálózat kialakításához járul hozzá.
Március 4-én szakmai fórum keretében
a Helyi Együttműködés Rendszere tartott konzultációt, melyen Pecze Dániel
alpolgármester kiemelte, mennyire fontosnak és időszerűnek tartja a programot. Mint elmondta, Gödöllő városa eddig is külön figyelmet szentelt annak,
hogy a helyiek biztonságban érezzék
magukat, ezért épülhetett ki a térfigyelő
kamerarendszer is. Ennek működéséről
és aktuális bővítéséről Zimányi Norbert, a közterület-felügyelet vezetője

tartott részletesebb ismertetőt. A szakmai tanácskozáson a rendőrség részéről
Tetézi Szilvia, vizsgálati alosztályvezető beszélt a szervezet szerepéről a
megelőzésben, majd a Katasztrófavédelem részéről Bodor Katalin tűzoltó
százados ismertette az aktuális jogszabály-változásokat, szén-monoxid mérgezések és tűzesetek következtében áldozattá válás megelőzésének lehetőségeit. A tanácskozás célja – mint azt Herczog Mária, a CSAGYI elnöke, az
ENSZ Gyermekjogi Bizottságának magyar tagja megfogalmazta –, hogy az intézmények tevékenységeik kereteit és a
rendelkezésükre álló lehetőségeket és
erőforrásokat egymás munkájának segítésére használhassák a felmerülő és az
áldozattá válás szempontjából érzékeny
ügyekben, esetekben a minél nagyobb
hatékonyságú megoldások érdekében,
bekapcsolva a lakossági erőforrásokat, a
civil szervezeteket is. A fórumok A társadalmi kohézió erősítése az áldozattá
válás megelőzése és az áldozatsegítés
érdekében a Gödöllői kistérségben c.
TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0005 projekt keretében valósultak meg.
További információ:
www.nelegyelaldozat.hu

Születés Hete határainkon innen és túl

A családdá válás ünnepe
Idén már tizenegyedik alkalommal kerül
megrendezésre a Születés Hete országos
szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat. A szervezők május 4-12.
között, közel hatvan helyszínen – Erdélyben és a Vajdaságban is – várják az érdeklődő párokat, kismamákat, kispapákat,
nagymamákat és nagypapákat.
Az idei év különleges alkalom, hiszen
Gödöllőn, a rendezvénysorozat egyik
legrégebbi helyszínén, tizedik alkalommal szerveznek programokat.
A 2013-as eseménynaptár újdonsága
várhatóan egy erdélyi írónő, Bernád
Ilona „Isteni folyamat-Gyermekáldás,
bábaság a magyar néphagyományban”
című könyvének bemutatója és közönségtalálkozója lesz a Könyvtárban. Többéves, jó együttműködésük nyomán szintén az intézménybe szeretnének meghívni gödöllői gyermekorvost, szülész-nőgyógyászt, valamint őssejtkutatással foglalkozó cég képviselőjét.
Benedek Krisztina táncpedagógus Kerekítő Tippentő foglalkozást tart majd a
Művészetek Házában, valamint önálló
programjával csatlakozik a rendezvényhez a Játékkuckó Magánóvoda is.
Idén a másik meglepetés egy új helyszín

lesz. A városközpontban a piac melletti
Fészek Családi Üzletházban, április elejétől kezd működni az Angyal Életmód
Központ (a Születés Hete önkénteseiről,
segítőiről, hivatalosan „őrangyalairól” elnevezve) ahol hétfőtől péntekig, naponta
meghatározott nyitva tartással várják a
várandósokat, kismamákat. A helyszínen
különféle szolgáltatások, tanácsadások,
programok, képzések várják a gyermeket
váró és gyermekes családokat és minden
kedves érdeklődőt. Itt zajlik majd a 2013.
évi Születés Hete legtöbb eseménye, többek között baba és gyermek elsősegély
tanfolyam, kismama szeretetkör, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadás, családállítás, rajzos, mesés, kézműves foglalkozások óvodásoknak, kisiskolásoknak stb.
A végleges program április 1-jétől megtalálható lesz a szuleteshete.hu/godollo
oldalon, de az érdeklődők aktuális információkat kaphatnak a godollo.babamama.info portálon, valamint a facebook-on
a Gödöllői Szülők Oldalán is. További
felvilágosításért a Socius Kör Közhasznú
Egyesülethez fordulhatnak a 70-6345680-as telefonszámon.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Barátok között
Egyszer volt, hol nem volt, Meseországban volt egyszer kis falu az
erdő szélén – mert ez a történet csak ott eshetett meg – ott élt Bogyó és Babóca, meg Pille, Döme, Baltazár és a többi jóbarát: lepkék, szöcskék, krumpli- és katicabogarak, és persze a nagy pók.
No, nem kell megijedni, tőle sem kell félni senkinek, sőt, ő egy
igazán barátságos pók, még segít is annak, aki hozzá fordul segítségért. Hogy kinek és miért kell segíteni? Nos, ez kiderül a Bogyó és Babóca legújabb kalandjait bemutató képeskönyvből,
aminek apró hősei igen aktuális elfoglaltságot kerestek maguknak: ők is a húsvétra készülnek.
A kis olvasók, nem csak kedves
A Bartos Erika által lejegyzett törté- húsvéti népszokásunkkal ismerkednet központjában a ma már kivesző- hetnek meg, hanem ahhoz is ötleteket
ben lévő hagyományunk, a locsolko- kapnak a könyvből, hogyan fessenek
dás áll. Erre készülnek bogárkáink is, ők maguk is – persze anyu, vagy a
a „lányok”, ahogy kell, szép hímes nagymama segítségével – hímes totojásokat festenek, süteményeket süt- jást.
nek, úgy várják a húsvét hétfő reggeDe, ha nincs kedvük tojást festeni,
lén érkező „legényeket”, akik annak eltölthetik az időt, például társasjátérendje és módja szerint, locsolóvers- kozással is. Igaz, a boltok polcain
sel köszöntik pajtásaikat.
igen sokféléből lehet válogatni, de
Az aprónép készülődését azonban olyan, amilyennel Bogyó, Babóca és
kisebb baleset zavarja meg, amit csak barátaik ebben a történetben játszaa jóbarátok összefogása hozhat hely- nak, biztos nincs a kínálatban. A
re. Segít is mindenki, ahogy tud, még könyvben megtaláljuk az ő játékukat
a barlanglakó pók sem haragszik, is, s közben mindenki épp olyan jól
amikor felkeltik álmából!
érezheti magát, mint a kis erdőlakók.

Vígoperát kapott a víg közönség

Figaro házassága
Telt ház előtt csendült fel Mozart muzsikája március 17-én
és 18-án este a Művészetek Házában. A vígoperát magyar
nyelvű szcenírozott előadásként láthatta a közönség. A darabot hosszas előkészület után
mutatták be a Gödöllői Szimfonikus Zenekar közreműködésével.

Az est folyamán Hábetler András
kalauzolta a nézőket először az operák világában, majd a Figaro házassága történetében. Sok humorral fűszerezett előadása segítségével elevenedtek meg az események, képzelhettük
magunk elé a díszletet, s mindazt,
amit a szcenírozott előadások során
nélkülöznie kell a közönségnek. Nem
könnyű feladatot vállalt magára Hábetler András, hiszen a darab rendezése és a mesélő feladata mellett ő

get. Igen, a közönséget, akiket Hábetler András meg is énekeltetett, s a mi
jól mutatja az előadás hangulatát, a

Gödöllői sikerek

Március 8-10. között a kisújszállási
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rendezésében zajlott a XI. Országos Zeneiskolai Kürtverseny. A
döntőn négy korcsoportban hatvanhét
versenyző adhatott számot tudásáról,
köztük két gödöllői növendék öregbítette tovább a Chopin zeneiskola
hírnevét: Ella Tege az I. korcsoportban érdemelte ki az I. díjat, Szabó
Mátyás pedig a III. korcsoportosok
között nyert II. díjat. Tanáruk, Lázár
Attila tanári díjban részesült.
Ella Tege 11 éves. 7 éves korában
kezdett furulyázni, majd 9 éves korában kürtön folytatta tanulmányait a
Frédéric Chopin Zeneiskolában, je-

nézők kiválóan teljesítették a rájuk
kirótt „rendezői”feladatot, aminek ötlete talán ott, a színpadon született

énekelte Figaro szerepét is. Partnerei
Fodor Beatrix, Kovács István, Herczenik Anna, Mester Viktória, Ardo Mária, Jekl László, Beöthy Kiss
László, Pataki Bence és Balogh Ágnes voltak.
Az est közreműködői között feltétlenül meg kell említenünk a közönsé-

Országos kürtverseny
Kiemelkedően szerepeltek a
Kisújszálláson megrendezett
XI. Országos Kürtverseny döntőjében a Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei. Lázár Attila tanítványai egy első, és egy
második díjjal tértek haza.

De, tényleg mindenki jól érzi magát? Ez attól függ, mindenki el tudja-e
fogadni a szabályokat. Mert bizony, a
társasjátékban, játsszuk azt dobókockával, legyen az kártyajáték vagy bármi más, nem mindenki lehet nyertes.
De nem is az a fő, hanem az, hogy
együtt legyenek a barátok! Együtt játszani ugyanis sokkal jobb, mint egyedül. Erre Bogyó is rájön a történet végére, pedig, kis hősünk számára ehhez a tanulsághoz hosszú út vezet.
A kedves figurák történetei mellett
pedig – amint a telet követően előbújnak – a valóságban is megkereshetjük
a lepkéket, szöcskéket, katicabogarakat és csigákat, és ismerősként üdvözölhetjük Bogyó, Babóca, Pille, Döme
és a többiek testvérkéit, barátait.
(Bartos Erika: Bogyó és Babóca társasjátéka)
nyf

lenleg a Petőfi Sándor Általános Iskola német tagozatos osztályának tanulója.

A versenyen Csajkovszkij: Régi francia dal, Purcell: Bourrée, Bogár István: Friss és Schubert: Szerelmi bánat című művét mutatta be. Az I. korcsoport harminc versenyzője közül
egyedül érdemelte ki az I. díjat, és az
a megtiszteltetés érte, hogy a gála-

meg. A Gödöllői Szimfonikus Zenekart Horváth Gábor vezényelte.
bj

koncerten eljátszhatta Bogár István:
Friss című művét, mely a verseny
egyik kötelező darabja volt.
Szabó Mátyás Andor májusban
lesz 14 éves. Már óvodás korában elkezdett furulyázni, majd 9 éves korában váltott a kürtre. A Hajós Alfréd
Általános Iskola tanulója a
zene mellett vízilabdázik és
kézilabdázik is. A rangos
megmérettetésen Händel:
Ária, Schumann: Álmodozás, Wagner: Walther dala és
Loeillet: Szonáta II. tétel című művekkel vett részt.
Nem ez volt az első sikere:
három évvel ezelőtt ugyanezen a versenyen III. díjat
kapott, most, a III. korcsoportban a II. díjra tartották
érdemesnek a zsűri tagjai:
Szilágyi Pálma, Berki Sándor és dr. Endrődy Sándor kürtművészek.
A növendékek zongorakísérője Szabó Petra, a zeneiskola zongora tanszakos növendéke volt (tanára Láng
Gabriella).
bj

Tisztelgés Körösfői-Kriesch Aladár előtt

Szombaton nyílik meg a Szecesszió Éve
Gödöllő neve a hazai és a nemzetközi
művészeti életben egyet jelent a szecesszióval, a múlt század elejének művésztelepével. Az idei esztendőben ismét reflektorfénybe kerül ez az időszak,
hiszen ismét kulturális tematikus
évet rendez Gödöllő: 2013 a Szecesszió éve, emlékezés KörösfőiKriesch Aladár születésének 150.
évfordulójára. A tematikus év hivatalos megnyitójára március 23án kerül sor a Gödöllői Városi
Múzeumban. Az esemény részeként 15 órakor az érdeklődők sajtótájékoztató keretében hallhatnak részleteket a Szecesszió évének programjairól, és ekkor mutatják be
az idei kulturális évhez kapcsolódó tortákat is, amiket a Solier Cukrászata álmodott meg. A különlegességek kedvelői megkóstolhatják majd az újragondolt Léda tortát, az Ady Endre tortát és
számos, az ebből az alkalomból készült
desszertkülönlegességet.
Ezt követően, 16 órakor nyílik meg „A
jó kormányos – Körösfői – Kriesch Aladár emlékkiállítás” ami egyben a városi

múzeum új időszaki kiállítása is. A tárlaton Körösfői Kriesch Aladár számos
olyan műalkotását és személyes tárgyát
láthatják majd az érdeklődők, amik eddig még nem szerepeltek a nagyközön-

ség előtt. Az összeállítás egyik különlegessége például az „Ego sum via
veritas et vitas” azaz „Én vagyok az
út, az igazság és az élet” című olajfestmény, de a jeles évforduló alkalmából megcsodálható lesz többek
között a Körösfői család egykori gödöllői házából származó ebédlő garnitúra is.
A kiállítás rendezője Őriné Nagy Cecília művészettörténész.
jb

6 Gödöllői Szolgálat

2013. március 20.

Város-Kép

A Bánffy Miklós-díjas Gaálné dr. Merva Mária a múzeumok küldetéséről

Lengyelországban öntötték

Összegyűjteni, bemutatni az eredetit

Megérkezett a kisharang

Rangos kitüntetést vehetett át
március 15. alkalmából Gaálné
dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója. Balog
Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere a kultúra területén
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként az Erkel
Színházban megrendezett ünnepségen adta át részére a
Bánffy Miklós-díjat.
Gaálné dr. Merva Mária négy évtizede részese a hazai múzeumi életnek. Ebből húszat a Petőfi Irodalmi
Múzeumban töltött, majd megpályázta a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói tisztét, amihez négy alkalommal
szavazott számára bizalmat a képviselő-testület. Akik ismerik munkáját
és aktivitását, azok bizonyára meglepve számolják az éveket...

Az igazgató asszony rövidesen átadja a stafétabotot, nyugdíjba vonul.
– Nagy öröm és meglepetés volt
számomra ez a díj, ami azt hiszem,
megkoronázta azt a munkát, amit az
elmúlt években végeztem – mondta
lapunknak Merva Mária.
– Négy évtized nagyon hosszú
idő. Ön számtalan változást élt
meg. Hogy látja, mennyit változott
ez alatt a múzeumi élet?
– Bár lehet, hogy sokan úgy gondolják, a múzeumok világára a nyugalom, a változatlanság jellemző,
több átalakítást meg- és túléltünk, jelenleg is egy ilyen folyamat zajlik.
Amit azonban mégis kiemelnék, az
úgynevezett Alfa-program volt, amit
kb. tíz évvel ezelőtt vezettek be, s ami
jelentős megújulást jelentett a vidéki
múzeumok számára. Ennek lényege
az volt, hogy kötelezővé tette az állandó kiállítások megújítását, amihez
jelentős állami támogatást is adtak.
Igaz, ez a gödöllői múzeumot akkor
nem érintette, mivel a mi kiállításunk
még elég fiatal volt, de sok intézménynél, ahol 30-50 éve nem változott az állandó kiállítás, jelentős pozitív változásokat eredményezett.
– Jelenleg is zajlik egy átalakítási
folyamat. Ez hogyan érintette a Gödöllői Városi Múzeumot?
– Számunkra ez egy felülvizsgálatot jelentett, és talán egyfajta elismerést is, hogy megfeleltünk az új, a korábbinál szigorúbb szabályoknak. Nekünk például rendkívül gazdag saját
gyűjteményünk van, ez korábban
nem volt követelmény, most viszont
alapfeltétellé vált. Nálunk ebben
nincs hiány, s gyűjtéseinket a nagyközönség is jól ismeri, hiszen időről
időre beszámoltunk az új szerzemények kiállítások keretében.
De ne csak a szakmáról beszéljünk,
hiszen megváltoztak a látogatói igények is. A közönség ma már nem csak
itthon, hanem külföldön is ellátogat a
különböző múzeumokba, s tőlünk is
azt a színvonalat várja, amit ott megkap. Ma már nem elegendő, hogy a
vitrinbe és a falakra különleges tárgyak kerülnek, ahogy ezt régen láttuk

a múzeumokban. Egyre
nagyobb az igény a modern technikai eszközök,
és az ezek nyújtotta lehetőségek alkalmazására. Mi is ezeknek köszönhetően mutattuk be
például a Grassalkovich
I. Antal korabeli Gödöllőt, a település elrendezését, egykori épületeit.
– Eddig csak olyan
tendenciákat említett,
amik pozitívan hatottak a múzeumokra…
– Hogy melyik változás negatív és melyik pozitív, azt általában az idő dönti el. Persze vannak olyan folyamatok, amik
számomra nem szimpatikusak. Ilyen
például az egyre jobban elterjedő
gyakorlat, ami kiszorítja a múzeumból az eredetiséget. Például
arra gondolok, hogy egy-egy
témát nem feltétlenül műtárgyak segítségével dolgoznak
fel, hanem sokszor látványelemekkel,
másolatokkal.
Tény, hogy közművelődési
szempontból ez is egy lehetősége az információ átadásának, én azonban úgy gondolom, a múzeumoknak az a
feladatuk, hogy az eredeti
tárgyakat, emlékeket gyűjtsék össze és mutassák be. Itt
meg kell találni a helyes arányokat, de ennek a folyamatnak még az elején vagyunk.
– Bár ősszel átadja a múzeum vezetését, a hátralévő
hónapokban is sok feladat vár Önre. Úgy tudjuk, egy jelentősebb külföldi programra is készül.
– Az a megtiszteltetés ért, hogy
meghívást kaptam egy, a Nemzeti
Kulturális Alap által támogatott és a
Pulszky Társaság által meghirdetett
pályázatra, ami múzeumi vezetőknek
ad lehetőséget arra, hogy Hollandiába, Dániába vagy az Egyesült Királyságba tegyenek tanulmányutat. Én
egy angol programmal pályáztam és
nyertem. Ennek eredményeként lehetőséget kaptam arra, hogy többek között tanulmányozzam a londoni helytörténeti múzeum (Museum of Lon-

(folytatás az 1. oldalról)

don) működését és felkeressek több
helyi művészeti emlékházat, többek
között William Morris egykori házát,
aki a gödöllői művésztelep alkotóinak egyik eszményképe volt, továbbá
a Charles Dickens Múzeumot és a
Geffrye Múzeumot. Az egyhetes tanulmányút során találkozom majd az
angol múzeumi szervezetek vezetőivel, hogy egy általános képet kapjak
az ottani múzeumok működéséről,
fenntartásáról. A látogatás célja, hogy
tájékozódjunk a múzeumi ismeretek
átadásának újszerű formáiról, az önkéntesek bevonásának lehetőségeiről,
és arról, milyen módon tehetnek szert
többletbevételre a múzeumok. Azt hiszem, ezt a szakmai tanulmányutat is
tekinthetem egyfajta kitüntetésnek.
– Március 28-án lesz a bemutatója az Írók és múzsák Gödöllőn című gödöllői irodalomtörténeti kötet bővített kiadásának, de úgy tudjuk, még egy kiadvány van a tarsolyában.
– A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával sikerült megjelentetni a
könyv 2. kiadását, ami egyben bővített változat is, sok újdonságot, eddig
nem publikált anyagot tartalmaz.
Őszre pedig megjelenik a Gödöllő
monográfia második kötete is. Ebből
már csak a sorozat harmadik, befejező kötete marad hátra. Ha igény lesz
rá, örömmel részt veszek ennek a
munkáiban is, de ennek elkészítése
már az utódomra vár.
(KJ)

A presbitérium, ahogyan csaknem 100 évvel ezelőtt, most is ragaszkodott harangjához.
Úgy döntöttek, nem olvasztják be, hanem mint
az egyházközség történelmi emlékét, a templomban helyezték el.
Helyére március 17én kerül fel a 170 kg súlyú új harang, amit Lengyelországban készítettek.
Két felirat díszíti: „Tebenned bíztunk eleitől
fogva”, valamint „Készíttette a Gödöllői Református Egyházközség 2012-ben a korábbi
1768 óta szolgált harang
pótlására”.
Az ünnepségen dr.
Bogárdi Szabó István,
a Dunamelléki Református
Egyházkerület
püspöke köszönetet mondott az Úrnak, hogy lehetőséget adott az új harang készítésére, s reményének adott
hangot, hogy hasonlósan elődjéhez,
ez is legalább negyed évezredig hirdeti majd az Úr dicsőségét és irgalmasságát. „A harang szava jelezze
mindig: a segítség felülről jön” –
mondta a püspök.
A harangszentelést dr. Bogárdi Szabó István püspök, és a házigazda Balogh Tamás, a Gödöllői Református

Egyházközség lelkésze mellett megtisztelte jelenlétével Sipos Bulcsu
Kadosa, szadai lelkész, az ÉszakPesti Református Egyházmegye esperese, Gulyás László monori nyugalmazott református lelkész, volt gödöllői helyettes lelkész, és Tar Zoltán, gödöllői beosztott lelkész.
Az új kisharang délután fél négykor ért fel a toronyba, s az istentiszteletet követően, néhány perccel negyed öt előtt szólalt meg először. (bd)
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Állatbarát ünnep – Ne vásároljunk élő állatot ajándékba!

Tavasz: indul a vérszívó paraziták támadása

Állatstop húsvétra!

Amikor tavasszal egyre jobb az idő, a
hőmérséklet emelkedésével az emberre
is veszélyt jelentő vérszívó kullancsok
egyre nagyobb számban vannak jelen a
környezetünkben. A hiedelmekkel ellentétben nem csak erdőben, de kiskertben vagy a panelházak zöldövezeteiben,
tóparton, játszótéren is elszenvedhetjük
a paraziták csípéseit. Egyre gyakoribb,
hogy egy egyszerű kullancscsípés által
komoly betegségeket lehet elkapni, éppen ezért érdemes megelőzni a bajt.

Már javában tombol a húsvéti vásárlási láz. Az állatkereskedésekben a
húsvétra megvásárolható élő állatok
kavalkádjával szembesülnek az ajándék után kutató emberek. Törpenyúl,
kölyöknyúl, felnőttnyúl, foltosnyúl,
házinyúl és még további nyuszi fajtákkal várják a kereskedők a vásárlókat. A nyuszi mellett hörcsög, tengerimalac, a piacokon akár 200 forintos
naposcsibe is megvásárolható ajándékba. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata az, hogy az ünne-

pekre történő – nem körültekintő –
élőállat vásárlás a végén sok esetben
állatkínzásba torkollik, hiszen a gyorsan mellőzött állatokat sokan egyszerűen utcára dobálják...
A megunt kiskedvenc utcára dobása börtönnel büntethető állatkínzás
Az ünnepek alatt az ajándékba összevásárolt élő állatok pillanatnyi mosolyt varázsolnak ugyan a családtagok arcára, de az idill hamar elmúlik:
az aranyos füles vagy kiscsibe, ami
Húsvét napján meglepett örömben rohangált a szőnyegen, az ünnep után
már csak unott teherként ficánkolhat.
Gondot okozhat a családnak a mindennapokban az állat táplálása mellett
a lakást piszkító szőrzet és a kéretlenül keletkező ürülék is. Az élő állat
szőre vagy tolla a megajándékozottból akár még allergiás tüneteket is kiválthat.
A szülők cselekednek: míg a gyermekek az óvodában, iskolában töltik
a hétköznapot, ők sok esetben hulladékkonténerbe dobják vagy egyszerűen szélnek eresztik a “feleslegessé
vált” élő húsvéti ajándékokat. A “humánus” céllal vadasparkba leadott
húsvéti nyuszik egy része vadállatok
elemózsiájaként is végezheti.

Hogyan lehet megakadályozni azt,
hogy élőlényekkel sanyarú módon
legyünk kénytelenek bánni?
Ünnepek előtti hónapokban növekszik a nyúltermelés. Szórólapok, hirdetések buzdítanak nyuszik és kiscsibék vásárlására. Húsvét előtt gondoljuk végig, hogy valóban szívesen tartanánk-e állatot a lakásban, és a későbbi években hogyan fognak ettől
megváltozni hétköznapjaink. Például
mi lesz jövő húsvétkor? Nyaralás

alatt? Mindig gondolnunk kell a környezettudatos (állatra nézve felelős)
állattartásra, tehát az ajándékba vásárolt élő állat egész életére kiható döntésünk következményeire. Sokszor
befolyásolja a tudatlan, informálatlan
vásárlót a gazdasági (hátsó) szándékkal árusító kereskedő. A lehetőségek közepette NE hagyjuk magunkat élő állat vásárlására csábítani! Ha nem vagyunk biztosak az
állat további sorsát illetően, akkor
NE vásároljunk ajándékként élő állatot sem húsvétra, sem más ünnepi
alkalmakra. Hiszen az esetek többségében az élőlény csak egy unott teher marad az ünnep után.
Az is lehet, hogy már megvásárolta
valaki az ajándéknak szánt kisállatot,
és csak ezután eszmél rá a nyakába
vett terhekre. Ez esetben semmikép-

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

már bűncselekmény az állatkínzás!
Mit ajándékozzunk húsvétra?
Élő állat helyett van alternatíva: csoki
díszeket, plüss figurákat – játékot
vagy tartós emléktárgyakat. Készítsen szeretteinek saját kezűleg ünnepi
ajándékot, meglepetést...

Az Orpheus szegedi központja idén is próbál segíteni az ünnepek utáni
bajban lévő füleseknek. Húsvét után egy hónapig díjmentesen átveszi az
Orpheus Állatvédő Egyesület a megunt nyuszikat.
A +36-20-360-98-46-os számon lehet egyeztetni az akciót illetően.
Ha már egy nyuszi megmenthető az akció révén, már megérte...
Orpheus Állatvédő Egyesület
www.zug.hu - Állatbarát Web Kuckó
www.ebangyal.hu - Gazdikereső
www.facebook.com/AnimalPolice

illegális fogásokra vonatkozó becslések
alapján 2000-ben százmillió, 2010-ben
pedig 97 millió cápát öltek meg halászok. Megfelelő adatok híján azonban
a kutatók úgy vélik, hogy az
évente leölt cápák valós száma
63 millió és 273 millió között
mozoghat – adta hírül a LiveScience című tudományos hírportál.
A cápákat húsukért, májolajukért, porcukért és értékes uszonyukért halásszák: utóbbit gyakran a még élő állatról vágják le,
hogy a Kelet-Ázsiában ősi és

Riasszuk a vérre éhező kullancsot, ha
már bennünk van, ki kell szedni
Ránk pottyanhat, fűszálról a nadrágszárra kapaszkodhat, szél által ránk röppenhet egy – egy kullancs. Egyesek szerint
a foghagyma, petróleum, különböző illóolajok is hatásosak a kullancsok ellen.

Milyen betegségeket terjeszthet a kullancs?
A két legfontosabb betegség, aminek reális veszélye lehet kullancs csípésekor a
Lyme-kór (bakteriális) és a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás (vírus által).
Szakemberek szerint rövid ideig bőrben
tartózkodó kullancsok által kicsi a fertőzés veszélye, de semmi sem kizárható.
A lyme kór tünete, ha a csípés környékén vörös kör és duzzanat jelentkezik,

ekkor antibiotikumos kezelés szükséges. A vírusfertőzés súlyosabb, hiszen
alapvetően a vírus immunizálása elsősorban megelőzésként alkalmazható.
Egészségünk megőrzése érdekében tartózkodjunk minél többet a szabad levegőn, lehetőség szerint kullancsoktól és
más parazitáktól mentesen. A kullancs
riasztás mellett a védőoltás felvétele
lehet hatásos módszer a problémák elkerüléséhez.

KUTYA ÖRÖKBEFOGADÓ NAP
Kedves Állatbarátok!
Kutya örökbefogadó napot tartunk
MÁRCIUS 23-ÁN SZOMBATON 10 ÓRÁTÓL A GÖDÖLLŐI TESCO ÁRUHÁZ
parkolójában. Szeretettel várjuk a leendő gazdikat!

drága ínyencségnek számító cápauszonylevest készítsenek belőle. A cápák lassú növekedési és reprodukciós
üteme miatt a populációk számára nagyon nehézkes a talpra állás.
haziallat.hu

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06-20-55-48-450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Gazdát kereső kutyák, online

Apacs: felnőtt drótszőrű foxterrier kanocska. Olyan gazdit keresünk neki aki tisztában van az
önfejű kutyák nevelésével, és ki
tudja vívni a falkavezér szerepet. Gyerek mellé nem ajánljuk.
Oltott, chippelt kutyus.

alkalmával is rátelepedhet a kullancs,
melyekből akár a lakás szőnyegeire is
potyogtathat. Megelőzést kutyák és
macskák részére nyakörv, riasztó cseppek alkalmazásával, riasztó dezodorral,
sampon révén is eszközölhetünk.

Létezik bőrre kenhető vagy fújható gyógyászati szer, de ultrahangos riasztó is.
Ha viszont már megtörtént a kullancs
csípése, nem mindegy, hogy hogyan távolítjuk el parazitát, sokan a szakszerűtlen kullancskivételkor betegednek
meg a vérszívó által terjesztett kóroktól.
Kérjük szakember segítségét a parazitamentesítéshez.
Állataink is veszélyben
Az emberek mellett komoly veszély leselkedik a kullancsok által a házi kedvenceinkre is. Seres Zoltán, az Orpheus
Állatvédő Egyesület vezetője évtizedek
óta nagy gondnak érzi az utcáról mentett
védencek kullancs, bolha, atka, rüh
mentesítését. A kóbor állatokon a paraziták gyakran durva mennyiségben vannak jelen, számukra az állatgyógyászatban használatos irtó és riasztó vegyszerek a leghatékonyabbak. Az állatokra a
fűben, vízparton, és egy egyszerű séta

NYUSZIMENTŐ AKCIÓ

Százmillió cápát ölnek meg évente
Százmillió cápát ölnek meg évente – figyelmeztet egy új tanulmány, amely
szerint az agresszív túlhalászat a kihalás
szélére sodor egyes cápafajokat.
“Az elemzésünk azt mutatja, hogy
nagyjából minden tizenötödik cápa válik évente halászat áldozatává – húzta
alá közleményében a tanulmányt vezető
Boris Worm, a kanadai Dalhousie
Egyetem biológiaprofesszora.
– Az uszonyuk iránti egyre növekvő
kereslet miatt a cápák ma már olyan sebezhető helyzetben vannak, mint eddig
még soha.”
Az elérhető adatok és a nem bejelentett

pen ne eressze szélnek senki a felesleges állatot, és ne is dobja a szemétgyűjtő konténerbe. Célszerű kertes
házba, állatvédelmi telepre elajándékozni a húsvéti nyuszit, kiscsibét, és a
többi ajándék állatot. Figyelembe kell
vennünk az állatok kiszolgáltatott
helyzetét, és azt, hogy ezzel az ember
nem élhet vissza. Minden háziállatért
az ember (az állat közvetlen megvásárolója, az állat gazdája) tartozik felelősséggel. Élő állat ajándékozást
visszatartó tényező lehet, hogy mára

Chloe: önhibáján került a telepre, most
ideiglenes befogadónál van, ahol egy jól
kezelhető, kedves kutya vált belőle. Olyan
gazdit keres, akinek szökésbiztos kerítése
van, és sok-sok szeretete. Chloe ivartalanított, oltott, chippelt fiatal szuka.

Kifli: bekerülése óta senki nem kereste,
így várja új, felelősségteljesebb kérőit!
Nagyon kedves, barátságos aktív fiatal
kan. Elsősorban kertbe ajánljuk, ahol le
tudja vezetni az energiáit. Oltott, chippelt kutyus.

Kölykök: A telepre sajnos tucatszám
kerültek be kisebbnél kisebb és aranyosabbnál aranyos kölyökkutyák.
Bízva abban, hogy a tavaszi idő meghozza az örökbefogadási kedvet, várjuk a leendő gazdikat akik legalább
20 kölyökkutya közül választhatnak.
A babák vegyes neműek, színűek és
keverékek.

A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.
Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Március 16-án szombaton
10.30-12.00 óráig,
Március 17-én vasárnap: kizárólag
előzetes telefonos egyeztetés
alapján: 17-18 óráig.
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100.
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Labdarúgás – A megyei I-ben győzött a havazás

Vívás – Női kard Világkupa

Nem megy a Szada ellen

Benkó Réka: Félsiker a Vk-n

A rendkívüli csütörtöki havazás
legyőzte az egész hazai labdarúgást, legalább is, ami a meccsrendezéseket illeti. A megyei I.
osztályban szereplő Gödöllői SK
találkozója is elmaradt, nem
úgy a kettes csapaté, akik ezúttal is alulmaradtak a szadaiakkal szemben.

Benkó Réka továbbra is a Világkupa sorozat lázában ég és
járja Európát, legutóbb Törökországban, Antalyában lépett
pástra a magyar válogatott tagjaként egyéniben és csapatban, amellyel a 4. helyen végzett.

Nem megy a Pest megyei III. osztályú
labdarúgó bajnokság nyugati csoportjában szereplő Gödöllő kettőnek a
Szada ellen az idei sorozatban. Legéndi György alakulata második tavaszi játéknapján hazai pályán, pontosabban az egyetemi műfüves pályán
fogadta a Szada-Veresegyház II.
együttesét. Lett volna miért törlesz-

teni, ugyanis ősszel simán megverték
a mieinket a szomszéd település legjobbjai. A visszavágás nem sikerült,
Gödöllőn sem sikerült feltörni a remekül meccselő vendégek védelmét,
míg a gödöllőiek hátsó alakzata
háromszor is kapitulált. Veresége ellenére 28 pontjával a GSK II. továbbra is a tabella 3. helyét foglalja el a
bajnokságban.
A megyei I. osztályban szereplő GSK
első csapata a következő fordulóban
szabadnapos lesz, miután a Pécel
visszalépett. Jenei Sándor 10. helyen álló gárdája legközelebb a 8. pozíciót elfoglaló Tárnok vendége lesz.
Pest megyei III. osztály nyugati
csoport, 14. forduló: Gödöllői SK II.
– Szada-Veresegyház II. 0–3 (0–2) -li-

Kézilabda – Kieső helyen a GKC

Gödörben a Bartos csapat
Egy várható és egy váratlan
vereség a legutóbbi két bajnoki forduló mérlege a Gödöllői
KC háza táján, sőt a bent maradás szempontjából igen
fontos hazai meccs elbukása
azt jelenti, hogy jelen pillanatban kieső helyen áll Bartos
Gábor csapata az NB I/B keleti csoportjában.
A Balmazújváros elleni idegenbeli
derbin papíron a házigazdák voltak
az esélyesek, már csak azért is, mert
az újvárosiak a tabella 2. helyét foglalják el és a feljutásra is esélyesek.
A meccsen aztán igazolódott is a papírforma, 11 gólos vereséget szenvedett a GKC.
Az elmúlt hétvégén aztán jött a tavasz meccse, legalábbis gödöllői
szempontból, ugyanis egy esetleges
győzelmével stabilizálhatta volna

helyét a csapat a bent maradásért
folytatott küzdelemben. A rivális
Hajdúnánás is átérezte a meccs súlyát, sőt, sokkal jobban is értelmezte
azt és nyerni tudott Gödöllőn, ezzel
a kiesés szélére sodorva a mieinket.
Hét fordulóval a vége előtt a 12 csapatos csoport 11. helyén áll a Gödöllői KC 6 pontjával.
Mácsár Gyula junior csapata kettős
győzelemmel abszolválta az elmúlt
fordulókat, ezzel a tabella 6. helyén
áll az NB I/B keleti csoportjában.
NB I/B. Keleti-csoport, 14. forduló:
Kőnig-Trade-Balmazújvárosi
KK – Gödöllői KC 34–23 (16–14)
Juniorok: Balmazújváros – Gödöllő
21–22
NB I/B. Keleti-csoport, 15. forduló: Gödöllői KC – Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE 24–27 (12–13)
Juniorok: Gödöllő – Hajdúnánás
31–21
-tt-

Sakk – Utánpótlás remeklés

Kiütéses hazai siker
Előbb egy papírforma vereséget könyvelhetett el a Gödöllői
Sakkbarátok második csapata
a bajnoki címvédő Szigetszentmárton vendégeként, majd a
klub egyes számú csapata javított és kiütötte haza pályán
soros ellenfelét, a Gyömrőt.
A Pest megyei Szuper csoportban
szereplő GSBE I. győzelmével továbbra is a tabella 2. helyén áll és esélyes a bajnoki címre, miután a listavezető Vác mindössze 1,5 ponttal vezet, de ők az utolsó játéknapon szabadnaposak lesznek majd. A megyei
I/A csoportban szereplő kettes számú
alakulat a 4. helyen áll.
Fóton a csapatversennyekkel folytatódtak a Pest megyei sakk diákolimpia küzdelmei. A középiskolás csoportban a Gödöllői Református Líce-

um csapata a 3. helyet szerezte meg.
Az 5. fordulóval véget ért a Pest megyei ifjúsági sakkverseny sorozat. Az
első korcsoportban nagy küzdelem
után a Hajós iskolában tanuló Lauber
Kolos szerezte meg az első helyet,
összetettben pedig a második helyen
végzett. Az V. Korcsoportban Sztrehalet Mihály lett a második, Fábián
Zoltán pedig a harmadik, mindketten
a GSBE ifjúsági játékosai.
Pest megye I/A osztály
Szigetszentmárton – GSBE II. 5–0
Vesztett: Kőszegi L.; dr.Tallós E.; Fehér M.; Fehér J.; Törőcsik J.
Pest megye Szuper csoport
GSBE – Gyömrő 9–1
Győzött: Bándy A., Reznák A.; Sillye
K, Ruttkay P.; Kozma G.; dr. Tallós
E.; Fehér M.; Nagy A. Döntetlen:
Nagyajtai G; Veréb G.
-vb-

Asztalitenisz – Élen az NB I-ben

Gregor Zoltán: csapatbajnoki cím
Egerben került megrendezésre a
nemzetközi Paraprotour-asztalitenisz verseny, amelyen Gregor
Zoltán egyéniben 4. lett, csapatban pedig megnyerte a viadalt.
Az NB I-es GEAC alakulat nyert és továbbra is listavezető. Az NB III-as GEAC kettő is nyerni tudott, ők a 2. helyén állnak a tabellán. A megyei csapatok mérlege: két győzelem, egy vereség.
Április 13-án, a Hajós iskola tornatermében rendezik meg az Országos Vete-

rán Asztalitenisz viadalt, amelyen több,
az országos listán élmezőnyben tanyázó
gödöllőiért is izgulhatnak majd a kilátogatók.
NB I, keleti csoport, 13. forduló: EgriÁFÉSZ SC I. – Gödöllői EAC I. 5:13;
NB III. közép-magyarország, 15. forduló: GEAC II. – Kecskeméti SSK II.
11–7; Megyei A csoport, 17. forduló:
GEAC III. – Gödi SE II. 10–8; Megyei
B csoport észak, 15. forduló: GEAC V.
– Váci Reménység 13–5; Hévízgyörki
SC – GEAC VII. 14–4
-il-

Antalyában rendezték meg a hölgyek
legutóbbi kard Világkupa versenyét,
amelyre hazánkból nyolc vívó, köztük Benkó Réka is hivatalos volt. Ha
már ott volt, remekül is vívott mind
egyéniben, mind csapatban.
Egyéniben 122 induló közül Benkó a
19. helyen végzett, miután a 16 közé
jutásért az olasz Bianco parancsolt
megálljt egy igen izgalmas, 15:14-es
asszóban.
Antalya, női kard Világkupa-verseny, csoportmérkőzések: Benkó
Réka 6 győzelem/0 vereség

A 32 közé jutásért: Benkó – Mikulik
15:3
A 16 közé jutásért: Benkó – Bianco
(olasz) 14:15.
Végeredmény: 1. Kharlan (ukrán), 2.
Zagunis (amerikai), 3. Kim (koreai)
és Vougiouka (görög), ...19. Benkó
Réka, ...41. Márton Anna, ...51. Mikulik Júlia, ...57. Várhelyi Kata, ...65.
Garam Nóra, ...68. Varga Dóra, ...77.
Várhelyi Anna, ...85. Gárdos Judit.
A 21 nemzetet felvonultató csapatverseny során Kína ellen kezdett a magyar női kardválogatott a török Vk
nyolcaddöntőjében. Ez nem sok jót
ígért, mert ebben a szezonban még
megszorítani sem tudtuk az ázsiaiakat. Most viszont igen. Sőt, 36:40ről Benkó Réka remek hajrájának köszönhetően sikerült fordítani.
A lendület tovább tartott, a megint
csak jóval esélyesebb olaszoknak esé-

Röplabda – Mint két kicsi legó…

Hóvihar utáni viharos győzelem
A TEVA-Gödöllői RC csapata a
női NB I. elődöntőjének második
meccsén széteső játékot produkálva kikapott előbb idegenben,
majd egy, a szurkolókat infarktus
közeli állapotba hozó találkozón
tudott nyerni hazai pályán, ezzel
2–1-re vezetnek a mieink a döntőbe jutásért.
A bajnoki elődöntő második mecscsén, március 12-én a TF otthonában
próbálkoztak meg Ludvig Zsolt tanítványai azzal, hogy az első, 3:2-es
győzelemmel záruló hazai meccs tanulságait feldolgozva 2–0-ás előnybe
kerüljenek. Nos, mint két kicsi legó,
abban a bizonyos slágerben, úgy könyöröghetett a gödöllőiek mestere
csapatának, hogy álljanak össze, nem
túl sok sikerrel. Széteső játékot produkálva kaptak ki a gödöllőiek 3:1-re
idegenben, ezzel 1–1-re módosult a
párharc állása.
Nem állt össze tehát a játék a fővárosban, de nem volt idő nyalogatni a

sebeket, mert következett március 15én a harmadik találkozó az egyik fél
3. győzelméig tartó párharcban. A vereség minden esetre, ha mást nem, az
edzőt, Ludvig Zsoltot lázba hozta és
le is döntötte a lábáról, távollétében
Szalay Attila irányította a csapatot.
Az első szettben csak kapkodták a jelenlévők a fejüket, annyi hibát követett el a Gödöllő, de végül Széles Petra (a képen) csodás szervái ezúttal is
kihúzták a csapatot a hóból. A folytatás álomszerű játékot hozott és magabiztos játszmagyőzelmet.
2:0-ás vezetésnél kevesen gondolta
bárki is a csarnokban, hogy több mint
két órás csatát és többszöri mellkas
körüli zsibbadást fog érezni a TEVA
játékát látva. Így lett, ugyanis a hazaiak lerombolták mindazt, amit addig
felépítettek, míg a vendég TF játékosai éltek a lehetőséggel és két nagyon
izgalmas játékot megnyerve döntő
szettre kényszerítették a bajnoki címre is esélyes Gödöllőt.
A döntő játékban aztán ismét előke-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Négy gödöllői ob-cím
Az idei év ITF Taekwon-do magyar bajnokságának Hatvan városa adott otthont március 910-én. A Gödöllői Contact ITF
Taekwon-do SE csapata négy
bajnoki címmel tért haza, valamint két-két 2. és 3. hellyel.
A sportág legnagyobb hazai megmérettetésére 27 egyesület 310 versenyzője adta le nevezését. Közel 10
éve nem volt példa ilyen nagy létszámú verseny megrendezésére a szakmában. A bajnokság gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályokban, valamint egyéni és csapat számokban került megrendezésre. A kétnapos verseny kiváló lehetőséget jelentett a fiatal versenyzők részére,
hogy hosszas felkészülés után, egy
erős mezőnyben mérjék le tudásukat,
továbbá a májusban Svédországban

megrendezésre kerülő Európa-bajnokság előtt jó tapasztalatszerzési lehetőségnek bizonyult.
A Kókai Zsolt, 4. danos mester által
irányított Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület tagjai remekül szerepeltek és a következő eredményeket érték el:
Bordács Sára – gyermek lány küzdelem 30 kg-os súlycsoportban 1. hely; Meszlényi
Kíra – ifjúsági lány
küzdelem -45 kg 1.
hely; Benedek Dániel
Tibor – ifjúsági fiú
küzdelem -56 kg 1.
hely; Könczöl Alexandra – felnőtt női
formagyakorlat
III.
dan 1. hely, -52 kg
küzdelem 3. hely, Ge-

Futsal – Folytatódnak a közdelmek

Dobogóról a dobogóért
41 ponttal, a 3. helyról vág neki a
kéthetes szünetet követően a
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton
csapata a futsal NB I. rájátszásának.
Az első felsőági játéknapon nem sike-

rült a győzelem Szombathelyen, de ez
nem változtatott a csapat helyezésén és
célkitűzésén, azaz a cél a 3. hely megtartása.
Lapzártánk után a 6 pont hátránnyal a 4. helyen álló Újszegedi TC
látogatott Gödöllőre, majd a 2. helye-

lyük sem volt a négybe jutásért. A mieink 45:39-re nyertek, így jöhetett az
elődöntő. Az újabb bravúrra már nem
maradt erő a két nagyágyú, Oroszország és Egyesült Államok ellen, de
nem csoda, hogy a negyedik hely után
elégedetten nyilatkozott Gárdos Gábor vezetőedző: – Az eredménnyel és
a mutatott vívással egyaránt nagyon
meg vagyok elégedve. Akik ma nem
vívtak a csapatban, azok is minden
erejükkel segítették a többieket,
nagyszerű volt látni ezt a ritkán tapasztalható egységet, ami alapfeltétele az ehhez hasonló eredményeknek.
A 4. helyezett magyar csapat tagjai
voltak: Benkó Réka, Márton Anna,
Várhelyi Anna, Várhelyi Kata.
Antalya, női kardcsapat Világkupa-verseny, nyolcaddöntő: Magyarország – Kína 45:44
Negyeddöntő: Magyarország –
Olaszország 45:39
Elődöntő: Magyarország – Oroszország 25:45
A 3. helyért: Magyarország – USA
32:45
forrás: hunfencing.hu
rültek azok a bizonyos Széles szervák, ami ellen nem volt ellenszerük a
vendégeknek és, ha nem is olyan magabiztosan, de nyert végül a gödöllői
hatos, ezzel 2–1-re alakítva a párharc
állását. Folytatás lapzártánk után,
március 18-án hétfőn idegenben. Az
Aluprof-TF esetleges győzelme esetén a mindent eldöntő, 5. meccsre Gödöllőn kerül sor március 21-én, csütörtökön 18 órakor.
NB I., rájátszás, elődöntő, 2. mérkőzés:
Aluprof-TF Budapest – TEVA-Gödöllői RC 3:1 (20, 23, -21, 20)
NB I., rájátszás, elődöntő, 3.
mérkőzés:
TEVA-Gödöllői RC – Aluprof-TF
Budapest 3:2 (21, 9, -27, -19, 8) -lt-

lencsérné Kutrik Hajnalka – felnőtt
női küzdelem -68 kg 2. hely, formagyakorlat 3. hely; Habermann
Attila – Ifjúsági fiú küzdelem -56 kg
2. hely.
Amennyiben megismerkedne ezzel a
harcművészettel az egyesület továbbra is várja jelentkezését a Bio-Fit
Centerben (Gödöllő, Állomás út 12/a) zajló edzésein hétfőn és szerdán
17.30 – 19.00-ig
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu
-li-

zett Berettyóújfalu vendégei lesznek a
gödöllői futsalosok április 5-én.
Hazai menetrend (SZIE sportcsarnok: Április 19., péntek 20:30: Gödöllői Bikák – Aramis SE
Április 29., hétfő 19:30: Gödöllői Bikák – Swietelsky-Haladás VSE
Május 13., hétfő 19:30: Gödöllői Bikák – MVFC Berettyóújfalu
Május 17., péntek 20:30: Gödöllői Bikák – ETO Futsal Club
-tt-

2013. március 20.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A SZECESSZIÓ ÉVE
GÖDÖLLŐN 2013
Életérzések a századfordulón
A Gödöllői Városi Múzeum
meghívja

A Jó Kormányos
Körösfői-Kriesch Aladár
(1863-1920)
emlékkiállítás
megnyitójára

2013. március 23-án
szombaton 16 órára
Köszöntőt mond: Gémesi
György polgármester
A kiállítást megnyitja: Szücs
György művészettörténész,
a Magyar Nemzeti Galéria
tudományos
főigazgató-helyettese
Közreműködnek:
Kriesch Barbara és Szentes
Anna, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
növendékei
A kiállítás kurátora:
Őriné Nagy Cecília
művészettörténész
A kiállítást rendezte:
Seres Imre

Kísérő rendezvény – 15 óra:
Sajtótájékoztató az év
eseményeiről, valamint a
2014-es kulturális és tematikus
év beharangozója
A Solier Cukrászda bemutatja a
kulturális év alkalmából
készített Ady-, Léda- és
szecessziós tortákat

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában

Plakátkiállítás Körösfői 150
címmel látható csoportos kiállítás
Résztvevők: Bernát Barbara, Jánosi Nikolett, Kontár
Emese, Nádi Boglárka, Csepella Olivér, Gilicze Gergő
és Körös János tervezőgrafikus hallgatók
Tanáraik: Juhász Márton tipográfus és Orosz István
grafikusművészek

A kiállítás megtekinthető 2013. április 28-ig, minden szombaton és vasárnap 14-17 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is
GIM-Ház, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660.
gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Felhívás
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóhatósági adminisztrátori, ügyintézői
munkakörbe.
– a munkakör alapfeladata: az adóiroda
adminisztrátori feladatainak teljes körű
ellátása, iktatás előkészítése, iratkészíBÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Gödöllő, Ady Endre
sétányon (5849/1 hrsz.) található
„Gomba”, valamint a Palota-kert 4.
szám (5891/5/A/38 hrsz.) alatt található, tulajdonát képező nem lakás célú helyiségek bérbevételére.
Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyiségek üzleti célú
bérbeadását 28/2013. (II. 14.) sz. önkormányzati határozatával rendelte el.
A bérbe vehető helyiségek:
1., Gödöllő, Ady Endre sétány, 5849/1
hrsz. Alapterület: 10 m2
Közmű ellátottság: víz, villany, közcsatorna
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.
2., Gödöllő, Palota-kert 4., 5891/5/A/38
hrsz. Alapterület: 14 m2
Közmű ellátottság: víz, villany, távfűtés,
közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági
festés célszerű
Bérleti díj irányár: 40.023 Ft/m2/év
díjtétel alapulvételével: 46.694 Ft/hó +
ÁFA. Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, azonban a szintén Palota-kert 4. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú közös WC-mosdó
helyiség használóihoz történő csatlakozás lehetséges (külön megállapodással,
díjazással).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 10 év + 10 év előbérleti jog.

2013. március 20.

Közérdek
tés, ügyintézés.
– képesítési előírás: középiskolai végzettség, gépíró, szövegszerkesztő képesítés, közgazdasági szakképesítés
vagy pénzügyi- számviteli szakképesítés és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi
számviteli szakképesítés, általános
gazdasági és statisztikai ügyintéző.
Microsoft office programok ismerete.

– közigazgatási szervnél adóigazgatási
területen szerzett tapasztalat, közigazgatási alapvizsga előnyt jelent.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai
úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2013. március 29.

A helyiségek megtekintésére a (28) 529171-es telefonszámon időpont egyeztethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala,
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., III.
emelet 303. sz. helyiség.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. március 29., 10 óra.

terheli.
– A helyiségek nem adhatók bérbe bár,
borozó, italbolt, kocsma működtetése,
valamint játékterem üzemeltetése, erotikus áruk forgalmazása és szexuális
szolgáltatás céljára.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiségek bérbevételére magánszemély, jogi személy, vagy nem jogi személy gazdasági társaság pályázhat. A jelentkezéskor a magánszemély pályázó
köteles bemutatni személyazonosító okmányait, egyéni vállalkozó ezen túlmenően egyéni vállalkozói igazolványát,
gazdasági társaság a társaság cégbírósági bejegyzését tanúsító cégkivonatot,
valamint aláírási címpéldányt.
– A pályázó pályázatában köteles kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a
helyiségbérleti díjak irányárai alapján
megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát,
valamint nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi feltételeket elfogadja.
A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint
bérlő helyiségbérleti szerződést köt,
melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból
eredő jogokat és kötelezettségeket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiségben
folytatni kívánt tevékenységhez szükséges /hatósági/ engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak olyan
pályázóval köthető, aki vállalja a bérleti
díj értékállóságának biztosítását oly módon, hogy a bérleti díjat a bérbeadó a
szerződés időtartama alatt minden évben
a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő százalékban növelheti.
– A helyiség használatából eredő közüzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

A pályázati eljárás:
A pályázati eljárás lebonyolítására a hivatkozott határozat alapján, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.) sz.
önkormányzati rendelet 32. §-a előírásainak megfelelően kerül sor.
A pályázatokat zárt borítékban, a megadott helyen és határidőben kell benyújtani.
A pályázatok nyilvánosan, a benyújtási
határidő lejártakor kerülnek felbontásra,
melyről jegyzőkönyv készül. A borítékbontástól számított 15 nap határidőben
az ajánlat egy ízben, írásban módosítható, kizárólag a helyiségbérleti díj öszszegének vonatkozásában.
A beérkezett pályázatokról a Gazdasági
Bizottság értékelése alapján a képviselőtestület dönt.
Több azonos időben, azonos tartalommal beérkezett pályázat esetén a Gazdasági Bizottság javaslatára a képviselőtestület árverés kiírásáról hoz döntést,
mely árverésre a Gödöllő város nemzeti
vagyonáról szóló 8/2012. (III. 8.) sz. önkormányzati rendelet 4. számú mellékletét képező Árverési Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Amennyiben a benyújtási határidőben
érvényes pályázat nem érkezik be, illetve a pályázati eljárás eredménytelen, a
pályázati felhívás folyamatosan közzétételre kerül.
A helyiségek bérbevételével kapcsolatban további információ a (28) 529-171es telefonszámon kérhető.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 18-24-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Március 25-31-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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.
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Gödöllői Királyi Kastély – taggyűlési határozatok I.
2012. évi taggyűlési határozatok
1/2012.(05.08) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli
szavazás útján engedélyezi Gönczi
Tibor, a Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának külföldi munkamegbeszéléseken és előadásokon való részvételét a meghatározott helyszíneken
és időpontokban.
2/2012 (05.17.) sz. Taggyűlési Határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft taggyűlése elfogadja a
Társaság 2011. évi éves beszámolóját
és közhasznúsági jelentését.
3/2012 (05.17.) sz. tgy határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft taggyűlése megállapítja,
hogy a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, Gönczi Tibor úr a részére 2011.
évre kitűzött prémium feladatai mindegyikét 100%-ban teljesítette. Az elér-

hető prémium legmagasabb összege
legfeljebb az éves alapbér 20%-a lehet
a veszteséges gazdálkodás miatt, ezért
az ügyvezető számára az éves alapbére
20%-a fizethető ki prémiumként.
4/2012 (05.17.) sz. tgy határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a
Társaság 2012. évi üzleti tervét nem
fogadja el.
5/2012 (05.17.) sz. Taggyűlési Határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése
felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy
a Társaság 2012. évi üzleti tervét dolgozza át – az eredeti tervhez képest
csökkentett MNV Zrt. támogatási
összeg figyelembevételével, valamint a Kft. vállalkozási tevékenysége eredményességének növelésével – és legkésőbb 2012. június 30-ig
terjessze taggyűlés elé.
6/2012 (05.17.) sz. tgy határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése a Társaság Taggyűlése 15/2011.(05.27). sz.

határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot a taggyűlés napjával, 2012.05.17-tel hatályon kívül
helyezi, és a határozat (taggyűlési
mandátum) mellékletét képező Javadalmazási Szabályzatot a taggyűlést követő naptól, 2012.05.18. naptól hatályba helyezi.
A Javadalmazási Szabályzatot a Taggyűlés napjától számított 30 napon
belül a Cégbíróságnál letétbe kell helyezni.
7/2012 (05.17.) sz. tgy határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlése
nem támogatja a Társaság ügyvezető
igazgatójának 2012. évi prémium feladatainak meghatározását.
8/2012 (06.29.) sz. taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése levezető elnöknek Jenőfi Gáborné úrhölgyet, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Tibor urat
választja meg, egyben elfogadja a
Taggyűlés napirendjét.

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
1 százalék
Kérjük, támogassa adója 1 százalékával a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületet
Cím: 2100 Gödöllő, Battyány u. 32.

Adószám: 18718252-1-13
Egyéb támogatásukat köszönettel fogadjuk!

Számlaszám: 65100266-11058186-00000000

06-20/524-0340.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
DEÁK TÉRI GARÁZSOK
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, 2013. 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 06-28-529-171-es telefonszámon.

2013. március 20.

Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy a Gödöllői Városi Piac emeleti étterme
nyitva tartását meghosszabítja!
Hétfő: 6-18, kedd-szombat: 6-20, vasárnap: 9-17
Egész évben az emeleti teraszon
nyílt főzést tart minden szombaton 9-14-ig
Pörköltek: vad, birka, lábszár, pacal körettel 950 Ft
Levesek: Gulyások, Halászlé 700 Ft
Ne töltse szabadidejét főzéssel! Nyitva tartás alatt
négy féle menüvel állunk rendelkezésükre 720 forintos áron.
Mindenkit szeretettel várunk! Tel.: 06-70/262-1535

Mozaik
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SZAKÁCSOT KERESÜNK!
Az Erzsébet Királyné Szálloda
étterme megbízható, munkájára
igényes szakácsot keres!
Önéletrajzot az étterembe vagy a
sandor.kontos@freemail.hu címre
kérünk.

12 Gödöllői Szolgálat
Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési 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.

N yitva : K : 11 – 1 8 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zá rv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

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

20/495-24-25
20/525-5366
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+ Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk,
nagyapánk – KOVÁCS MIHÁLY – temetésén
részt vettek, sírjára virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.
KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN
+ Gödöllőn családi ház (áron alul)
csendes, nyugodt helyen, a Kastély
közelében eladó. tel: 09-20-9443356
+ Gödöllőn 2200 m2-es panorámás
építési telek eladó. Irányár: 12MFt. tel: 0620-3681710
+ KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2szoba+ nappalis újépítésű ikerház
350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFtért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429
+ ÁRON ALUL Szőlő utcában 69 nm-es,
nappali+2 szobás lakás eladó iár: 11MFt
20-804-2102
+ Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás,
felújított, gázkazánfűtéses lakás eladó.
Iár: 11MFt 20-772-2429
+ JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, felújítandó, magasföldszinti, konvektoros lakás
8.6Mft-os irányáron eladó! 20-539-1988
+ Központi, liftes házban 4.emeleti 62m2es, felújítandó lakás akciós irányáron
sürgősen eladó! 7.3MFt!! 20-539-1988
+ AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren
eladó 2 szobás felújítandó lakás Iár:
6.8MFt. Eladó a központban 2 szobás,
cirkós lakás kocsibeállóval. Iár: 10.4MFt
20-8042102
+ AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3
szoba+ nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel, kertvárosban eladó. 20-772-2429
+ JÓ VÉTEL Gödöllőn egyszintes 3szoba+
nappalis, garázsos, újszerű családi ház
600nm-es telekkel 26,9M-ós irányáron
eladó 20-772-2429
+ Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati
fekvésű mfszi lakás Gödöllőn, garázzsal
és kertkapcsolattal Iár: 11.5MFt 208042102
+ SÜGŐSEN KERESEK kertvárosban 100180m2 családi házat vagy eladó telket.
20-944-7025

+ Eladó! Gödöllő központjában újszerű,
kétszintes nappali+ két+fél szobás újszerű lakás zárt parkolóval! Iár: 18.9MFt!
20-539-1988
+ Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim
részére
(20)804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Eladó Kerepesen, 1 emeleti, 65 nm-es
új, téglaépítésű társasházi öröklakás,
kifogástalan állapotban, 3 szoba, erkélyes, egyedi fűtésű. Referencia szám:
3686 I.ár: 14,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Remsey krt.-on, egy
kétszintes,
egyedi
fűtéses,
nappali+amerikai
konyhás,
beépített,
gépesített
konyhabútorral+2
szoba,
fürdőszobás társasházi lakás. A nappaliból terasz, kizárólagos használatú
kertrész. Referencia szám: 3681. I.ár: 23
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Tulajdonostól Táncsics Mihály utcában,
100 nm-es nappali+3 szobás családi ház,
örökzöldekkel beültetett kertrésszel,
garázzsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, Kastély mögött, polgári
házból átalakított társasházban egy 52 nmes 1 szobás, kertkapcsolatos téglaépítésű
lakás. Referencia szám: 3659 I.ár: 8,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, János
utcában egy 49 nm-es 2. emeleti, egyedi
fűtéses, nagy erkélyes öröklakás. Referencia szám: 3693 I.ár: 9,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Akciós áron, sürgősen eladó Gödöllőn,
a Szőlő utcában, 69 nm-es egyedi fűtéses,
erkélyes, nappali+3 szobás öröklakás.
Referencia szám: 3555 I.ár: 12,6 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Szadán, 2006-ban épült amerikai konyhás nappali+1 szobás központi fűtéses
családi ház, 700 nm-es telekkel eladó.
Referencia szám: 3670 I.ár: 15,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó a Százszorszép utcában Gödöllőn,
egy 600 nm-es építési telek, 7,5 m Ft-os
irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

Akár 500 000 Ft
ajándék extrával!

Új

OPEL MODELLEK

TÖBB A SOKNÁL AZ OPEL GAÁLNÁL.
Active limitált szériás modellek, rendkívül gazdag felszereltséggel.

Kombinált használat esetén a Corsa átlagfogyasztása: 3,1-9,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 82-172 g/km, a Meriva átlagfogyasztása: 4,5-6,7 l/100 km, CO2-kibocsátása:
119-168 g/km, az Astra átlagfogyasztása: 3,7–7,4 l/100 km, CO2NLERFViWiVD ± JNP YiOWR]DWWyO pV IRUJDOPL YLV]RQ\RNWyO IJJĭHQ $ NpSHQ OiWKDWy DXWyN
LOOXV]WUiFLyN$IHOWQWHWHWWDNFLyD]2SHO&RUVDO$FWLYHPRGHOOYiViUOiVDHVHWpQpVDNpV]OHWHUHMpLJpUYpQ\HV$]DNFLyPiUFLXVpVN|]|WWpUYpQ\HV
$]2SHO6RXWKHDVW(XURSH.IWpVD]DNFLyEDQUpV]WYHYĭ2SHOPiUNDNHUHVNHGpVQNIHQQWDUWMDDMRJRWD]DMiQODWPHJYiOWR]WDWiViUDLOOHWYHYLVV]DYRQiViUD.RQNUpW
iUDMiQODWRNpUWpVD]DNFLyUpV]OHWHLpUWNpUMNOiWRJDVVRQHODZZZRSHOKXZHEROGDOUDYDJ\IRUGXOMRQDUpV]WYHYĭ2SHOPiUNDNHUHVNHGpVQNK|]

Opel Gaál
*|G|OOĭ'y]VD*\~W7HOHIRQ
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+ Eladó Gödöllőn, Remsey Krt.-i sorházakból egy 77 nm-es, nappali+3 szobás
extrákkal felszerelt luxuslakás, kocsibeállóval, önálló udvarrésszel. Referencia
szám: 3691 I.ár: 25,7 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó az Egyetem téren, Gödöllőn, egy
téglaépítésű, magasföldszinti, 2 szobás
öröklakás. Nyílászárók cserélve. I.ár: 9,5
m Ft. Referencia szám: 3683 Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Levitték az árát 20 millió Ft-tal! Sürgősen
eladó a Kertvárosban, Gödöllőn, a Tátra
utcában egy 170 nm hasznos lakótérrel egy
luxus családi ház, teremgarázzsal, jacuzzival, szaunával, egyéb extrákkal, alkalmi
áron! Referencia szám: 3203 I.ár: 45 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély
közelében egy nappali+3 szobás, két
fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes
családi ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is.
Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Palotakerten másfél szobás, igényesen
felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár:
7,7 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.
Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő,
2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.:
30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+ Vennénk gödöllői tégla családi házat 16
M Ft készpénzzel. LIPCSEY Ingatlaniroda,
06-30-6336-110, info@lipcsey-ingatlan.hu
+ Gödöllőn 2,5 szobás 2.em. erkélyes,
felújított lakás eladó 10,95 MFt-ért. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-30-6336-110,
www.lipcsey.com
+ Gödöllőn eladó egyszintes családi ház:
nappali +3 háló, garázs, 789 nm kert
22,5MFt. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-306336-110, www.lipcsey.com
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március 22.péntek 21h Punnany Massif 10 éves jubileumi koncert vendég: Fatal Error zenekar
(Jegyek a Kódex ben!) 23.szombat 20h Impro - Minden ami a történelemből kimaradt! Part. 7. Az ipari
forradalmak. a Club Színház szervezésében (a jegy az esti buliba is érvényes!) 23.szombat 22h C'mon
Spring Party! A lemezjátszók mögött Andrew G & Dj Bartha 16+ (Bols Vodka & Red Bull 690Ft, dupla
vodkával 890Ft!) 29.péntek 16:30 és 18:30h A varázskert örökösei - Zenés mesejáték a sötétben-a
Vakrepülés Egyesület előadásában. 30.szombat 22h A '90-es évek Legjobb és Legrosszabb dalai Dj
Téglától + fent közkívánatra karaoke Kookaival! (Beugró: 1€ vodka: 1€, tequila: 1€, jagermeister!)

+ Tulajdonostól eladó 69m2-es felújított,
konvektoros, 4. emeleti lakás a Szőlő
utcában. Ár: 12,0 M Ft. Mobil: 30-224-7563, http://lakas.crea.hu
+ Gödöllőn Kossuth L. utcában eladó egy
64 nm-es, 1+2félszobás, erkélyes, jó
állapotú, magasföldszinti lakás beépített
konyhabútorral. Tel: 06-20-423-4828
+ Gödöllőn, a Palotakerten eladó egy 44
nm-es (másfélszobás), felújított lakás. Iár:
8,5 MFt. Nagyobb lakáscsere is érdekel a
Kossuth utca környékén. Tel: 20-968-0336
+ Eladó! Gödöllőn, a Királytelepen egy
ötszobás, 3 fürdőszobás, 2 beállású garázs.
Szuterén földszint, padlástér+ szauna, kandalló, kertrésszel. Tel: 20-9258-912
+ Palotakerten 10.em. 61 nm-es 1+2 félszobás, erkélyes, teljesen felújított lakás
beépített konyhával, légkondival, egyedi
fűtésmérővel tulajdonostól eladó. Iár: 10,5
MFt. Érd: 20-466-1421, 20-777-3301
+ Gödöllő belvárosában, téglaházban
felújított, I. emeleti, egyszobás (34 nm),
parkettás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó. Ára 6,9 MFt alku nélkül. Tel:
30/350-4346
+ Eladó tulajdonostól 44 nm-es palotakerti, felújított 3.em. lakás (új nyílászárók,
bejárati ajtó, konyhabútor) szabályozható
fűtés. Iár: 6,9 MFt. Érd: 06-30-506-3738
+ Gödöllőn központhoz közel eladó egy 4.
emeleti csendes lakás. A garázs és a
konyhabútor a vételár részét képezik. Iár:
11 MFt. Tel: 06-70-702-9747
+ Kazinczy körúton, csendes zsákutcában
eladó 50 nm-es, 1.em. házközponti
fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér,
2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas
konyha, beépített szekrények), 90%-ban
felújított lakás. Iár:11MFt. 70/580-1809
+ Gödöllőn 600 nm-es építési telek
érvényes építési engedéllyel, panorámával 5 M Ft alatt?!? Igen, a Gerle utcában!
Tel: 06-20-9-182-179
+ Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a
Szent János utcában 51nm-es, 2szobás,
cirkófűtéses, jó állapotú, 1.em. lakás.
Iár:10,5MFt. Kérem, ingatlanosok ne
jelentkezzenek! Érd: 06-20-422-3120,
matuz.janos6@upcmail.hu
+ Eladó! 2 szobás palotakerti lakás: új
ablakok, új nyílászárók, 5.em. Szép
panoráma. Érd: 06-30-223-9499
+ SÜRGŐSEN, kedvező áron eladó egy
1+2 félszobás, felújított, gázkonvektoros
lakás, központhoz közel a Szőlő utcában.
Csendes környék, alacsony rezsi. Iár:
10,9MFt. Tel: 20/345-0074
+ Eladó Palotakerten 1.em. 57nm-es,
2szobás felújított lakás. Műanyag
ablakok, redőny, biztonsági bejárati ajtó.
Felújított, kibővített fürdőszoba. Egyedileg
szabályozható fűtés, modern konyhabútor
beépített
főzőlappal
és
sütővel.
Iár:10,5MFt. 06-30-248-0661
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn 2 szobás, konvektoros lakás
kiadó. Érd: 06-70-372-4475
+ Gödöllőn, frekventált helyen három
szobás összkomfortos családi ház garázzsal hosszú távra kiadó. Tel: 20-9443356
+ Gödöllő központjában a Nagy Sándor
közön egyéni fűtésű, két és fél szobás
lakás kiadó. Mindenhez közel, mégis nagyon nyugodt környéken. Bérleti díj 60.000
Ft + rezsi. Második emelet, erkéllyel.
Kaució. Érdeklődés: 06-20/5360-058
vagy erikal@hotmail.com e-mail címen.
+ Azonnal beköltözhető összkomfortos
kicsi lakás kiadó. Tel: 06-20-486-6682

+ Gödöllőn, Palotakert 10.sz. alatt földszinti, felújított, berendezett, 1 szoba összkomfortos lakás alacsony rezsivel kiadó. 45e +
rezsi + 1 havi kaució. Tel: 30-9446-816
+ Szoba-konyhás zuhanyzós, bútorozott
fatüzelésű lakás alacsony rezsivel 1 személy részére kiadó! 32.000,-Ft + rezsi. 1 havi
kaució szükséges. Tel: 30-609-8707
+ Kiadó április elsejétől külön bejárattal egyszobás, összkomfortos, felújított kis garzonrész kertes háznál önálló mérőórákkal.
Vasútállomás, városközpont, autóbuszmegálló közel. 35.000,-Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-502-4148
+ Gödöllőn, családi háznál különálló,
25nm-es,
összkomfortos
kislakás
(kábeltévé, internet) 1fő nemdohányzó
részére, hosszútávra 50.000,-Ft-ért (rezsivel együtt), 1havi kaucióval kiadó. 1db
újszerű állapotban lévő biliárdasztal
eladó. 06-20-9463-112
+ Gödöllőn, a Fenyvesi részen társasházban lakás kis kerttel kiadó. 2 nappali, 2 fürdőszoba, 3 szoba, gardrób,
mosókonyha, garázs. Érd: 20-915-4379
+ Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80
nm-es, bútorozott lakás nemdohányzóknak kiadó havi 70.000,-Ft + rezsiért. Tel:
06-30-287-8662
+ János utca végén 1. emeleti 1 szobás,
gázkonvektoros lakás kiadó nemdohányzóknak. Iár: 45.000,-Ft/hó + rezsi.
Érd: 06-30-345-0955
+ Gödöllőn, Mikszáth K. utcában 2
szobás, nagy konyhás, összkomfortos, jó
állapotú családi ház kiadó. A kert rendezett, cserépkályha is van. Tel: 06-20499-7306
+ Gödöllő központi részén (Paál László köz)
másfél szobás, 44 nm-es, konvektoros,
bútorozott lakás kiadó. 50eFt + rezsi. Két
havi kauciót kérek. Tel: 30-224-1627
+ Gödöllő központjában környezetére
igényes bérlőnek azonnali költözéssel
kiadó egy teljes körűen felújított, berendezett, gépesített 35 nm-es lakás. Ár:
50.000,-Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-70-338-3723
+ Kiadó Gödöllő központjához közel,
családi házban, külön bejárattal, amerikai
konyhás, nappalis +1 szoba, fürdőszoba,
gardróbos lakrész autóbeállási lehetőséggel. 50eFt + rezsi. Tel: 70-5260-174
+ Gödöllőn a Szent János utcában kiadó
egy kétszobás, bútorozatlan, konvektoros
lakás. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 0630-638-4947
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában szobás, gyedi
fűtésű lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+ Gödöllőn 150 m2-es, többcélú
hasznosításra alkalmas (söröző, étterem,
kávéház, bemutatóterem..,) kerthelyiséggel
rendelkező üzlethelység hosszú távra, kedvező áron kiadó. Tel: 20-9443356
+ Gödöllőn, belvárosi üzlet (17 m2)
frekventált helyen (Átrium üzletházban)
hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-9443-356
+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57
nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár
orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.:
28/411-086; 20/919-4870
+ Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100
nm-es, szépségszalonként berendezett
üzletház.
Az
üzlethelyiség
más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt.
Érd.: 06-20-9194-870
+ A REMSEY körút 8. sz. alatt 80 nm-es
ÜZLET KIADÓ. ASZÓDON 60 nm-es üzlet
kiadó. Tel: 06-20-9210-247

+ Gödöllő központjában egy 38 nm-es
légkondival, ráccsal, konyhával, raktárral
ellátott üzlethelyiség kiadó parkolási
lehetőséggel! Irodának, fodrászatnak is
alkalmas! Tel: 30/231-7508
+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn (Szőlő u.
– Bethlen G. u. sarok). Alapterület 40 nm.
Érd: 06-30-952-9710
ÁLLÁS
+ Szépségszalonba keresünk FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST és MASSZŐRT. Tel: 70-775-3255
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A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:
*A Blahán, aszfaltos zsákutcában panorámás, részben
közművesített, 2031 nm-es, 23 m széles építési telek
kellemes kertvárosi környezetben eladó. Iá.: 21,5 mFt.
*A Királytelepen 3 szobás, karbantartott, konvektoros
fűtésű téglaház garázzsal, műhellyel 1351nm-es
gondozott telken eladó. Iár: 18,5 mFt.
*A Blahán, külterületen, aszfaltos utcában 3600 nm-es
(3 %- a beépíthető), közművesített telken nappali+4
szobás, 85 nm-es lakóház eladó Iá.: 18,5 mFt.
*A Felső-park közelében 992 nm-es, parkosított
telken 200 nm-es, nappali+ nagy étkezős, 4 szobás,
kétszintes,(két fürdő, 2 pince, kerti tároló, garázs)
igényes családi ház eladó. Iár: 41,5 mFt.

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
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+ Gyakorlott Visual C++ PROGRAMOZÓT
keresünk
gödöllői
irodánkba,
hosszútávra,
teljes
munkaidőben.
Hardveres fejlesztői tapasztalat és angol
nyelv ismerete szükséges. 3D geometria,
embedded rendszerek, robotvezérlés,
metrológia szakterületek és egyéb programnyelvek (C#, Delphi) ismerete előny.
Este: +36-30-470-0365
+ 2 nő takarítást, vasalást, ablaktisztítást,
gyermekfelügyeletet, kerti munkákat vállal. Leinformálható. 900,-Ft/óra. Tel: 0670-413-8438, 06-70-411-7229
+ Angol nyelvtudással rendelkező agilis
munkatársat keresünk gödöllői munkahelyre.
Fényképes
önéletrajzot
az
info@elyf.hu email címre várjuk.
+ GÉPELNI JÓL TUDÓ hölgyet keresek
diktálásra. SÜRGŐS! 06-30-328-5625
+
Kereskedelmi
tevékenységgel
foglalkozó cég alkalmazottat keres. „B”
kategóriás jogosítvány, valamint angol
alapfokú
nyelvtudás
szükséges.
Fényképes önéletrajzokat a következő email címre várjuk: fbettina81@gmail.com
+
Gödöllői,
munka-,
tűzkörnyezetvédelemmel foglalkozó szakcég
EHS KOORDINÁTORI munkakörbe keres
munkatársat. Érdeklődés esetén a
fényképes önéletrajzokat az ehskoordinator@gmail.com e-mail címre várjuk nettó
fizetési igény megjelölésével.
SZOLGÁLTATÁS
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, villanybojler,
villanyszerelés, duguláselhárítás 0-24-ig,
2órán belül. 70/264-3660
+ Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660
+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 70/264-3660
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu
+
CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

Kedves Vásárlóink!
Márciusi kiemelt ajánlatunk, hogy 1 pár Zeiss
multifokális szemüveglencséhez, egy pár irodai
(beltéri) munkavégzéshez való lencsét adunk
ajándékba. Az ajándék lencse értéke 40.000Ft.
Ezek a legmodernebb munkavégzést segítő
szemüveglencsék, melyek nagy látóteret biztosítanak monitor-, és olvasótávolságra, illetve
akár több méterre is.
Munkavégzéshez kényelmesebbek az irodai
lencsék, mint a hagyományos multifokális
lencsék, mert azok főleg a távoli látást segítik,
és egy kisebb látótér van az olvasáshoz, a monitor távolságra pedig a legszűkebb a látóterük..
Így most 1 pár lencsét vásárolva, 2 pár
szemüveglencsét kap, és ezzel együtt minden
élethelyzethez , munka, vagy szabadidő,
megkapja a legtökéletesebb megoldást.
Ingyenes, és széleskörű szemvizsgálatot is biztosítunk
Bővebb
információkért
érdeklődjön
boltunkban. Szeretettel várjuk!

E-mail: mseoptika@invitel.hu, www.mseoptika.hu

Irodai szemüveglencse
- amit ajándékba adunk
Megkönnyítjük a munkáját
Sokszor feszülten ülünk a számítógép előtt, és
nagyon kevés pihenést engedünk a
szemünknek. Ez a nyakunk görcséhez, fejfájáshoz, és a szemünk kivörösödéséhez, könnyezéshez vezethet. Azok számára, akik a
közeli és távoli látást egyaránt befolyásoló
időskori látásromlásban szenvednek, még
nagyobb problémát okoz a megfelelő
szemüveg kiválasztása ahhoz, hogy kényelmesebben tudjanak dolgozni.
Milyen szemüveg a legjobb erre a célra?
Sokan olvasószemüvegüket használják, mikor
irodai munkát végeznek. Helytelenül, hiszen az
olvasószemüveg nem biztosít éles látást az irodai látótávolságokhoz, legyen szó akár monitorról, vagy a pár méterre ülő kollégákról.
Ilyenkor feleslegesen erőltetjük szemünket,
ami további károsodást eredményezhet. A
multifokális lencsék sem ideálisak a képernyő
előtti munkavégzéshez, mert a monitor távolságra éles képet csak emelt fejtartásban,
kényelmetlen testtartásban biztosítanak.
Létezik intelligens megoldás, az olvasószemüveg és a multifokális lencse kombinációja.

A továbbfejlesztett olvasószemüveg előnyei:
Zeiss Officelens Plus Near
• Ideális a nagy egybefüggő közeli tartományhoz
• Szélesebb, kellemesebb látómező, a köztes
távolságban történő munkához is.
• Kényelmes test- és fejtartást eredményező
csatornakialakítás.
• Nagyobb látáskomfort nem csak
munkavégzésnél, hanem amikor a szemüvegét
multifokális helyett használja, például olyan
hobbikhoz, mint a főzés, vagy kézműves
tevékenységek.
A beltéri multifokális lencsék előnyei a
képernyős munkahelyeken:
Zeiss Officelens Plus Room
• Különösen széles középső és közeli tartomány
• Ideális tiszta és akadálymentes látás az egész
szobában, maximum 4 méteres távolságig.
• Kényelmes látás erőltetett fejmozgások
nélkül.
• Tökéletes számítógépes munkához, barkácsoláshoz, és más hobbihoz is.
Nem csak a szeme lesz hálás a
tehermentesítésért – Ön is nyugodtabb lesz,
miközben munkáját végzi.
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+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+ GOLD BILDER Kft. Vállal mindennemű
építőipari munkát alaptól a tetőig.
Lakásfelújítás, burkolás, gipszkartonozás,
laminált padló lerakás, hőszigetelés, térburkolás. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 06-20-9258-912
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
+
VÍZ-,
GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS,
csatornázás,
csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Gázkészülékek, konvektorok
tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289,
28/476-229
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+ AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650
+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás,
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276
+ Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185
+ PALATETŐK ÁTFEDÉSE BONTÁS
NÉLKÜL, cserepes lemezzel, vagy
bitumenes lemezzel! Tel: 06-30-368-3810
+ PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást,
csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
70/505-1177.
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid
határidővel, kedvező áron bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is! 28 év szakmai tapasztalat. Ingyenes árajánlat! 0620-325-4944

A pillanat, amikor megtapasztalja
az éleslátás élményét.
Ezért a pillanatért dolgozunk.

Ajánd

ék
szemüv
egle
40 000 ncse
Ft
ér tékb
en
irodai

!*

// MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSÉK
A ZEISSTáL

Vásároljon most ZEISS multifokális szemüveglencsét
és megajándékozzuk Önt 40 000 Ft értékæ irodai lencsével.*

www.zeiss.hu/akcio
* Az akció 2013. március 1-tâl 2013. április 30-ig érvényes. Kivéve
ZEISS Progressive Classic. További feltételek a ZEISS partnerüzleteiben
és a www.zeiss.hu/akcio weboldalon.

2013.
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+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+ SZOBAFESTÉS - MÁZOLÁS –
TAPÉTÁZÁS, laminált parkettázás, külsőbelső festés. Korrekt árak! Garancia! Tel:
06-20-5566-047
+ LOMTALANÍTÁS ÉS KÖLTÖZTETÉS a
legkedvezőbb áron! Hétvégén is!
Gödöllőn a kiszállás ingyenes! Hívjon
bizalommal! Érd: 06-30-642-1221
+ KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS –
termőföld, töltőföld, sóder, homok szállítása – gépi földmunka, Bobcat bérlése –
épületek bontása – épület villanyszerelése. Mobil: 20/299-2356
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650
+ SZOBAFES TÉS, lakásfelújítás,
(kisebb átalakítások) garanciával
Gödöllőn és környékén. Ingyenes
árajánlat. 30/270-7200
+ KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST és
TETŐFEDÉST VÁLLALOK! Tel: 30-936-1699
+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS

Gödöllői Szolgálat
+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+ VÉGIG A FELIRATOT OLVASTAD A
MOZIBAN A MÚLTKOR? SZÍVESEN
CHATELNÉL AZZAL A LÁNNYAL/FIÚVAL
ANGOLUL, DE NINCS BÁTORSÁGOD?
MÉG MINDIG NEM ÉRTED MIRŐL
BESZÉL KÜLFÖLDI FŐNÖKÖD? GYERE
EL HOZZÁM EGY BEMUTATÓ ÓRÁRA!
FELEJTSD EL A TANKÖNYVEKET, A
SZÁRAZ ÓRÁKAT – SAJÁTÍTSD EL AZ
ANGOLT ÉS KOMMUNIKÁLJ MAGABIZTOSAN! Érd.: 70 340 2345 E-mail:
veron.balogh@gmail.com
Fknysz.:
00473-2012
+ ANGOL és NÉMET nyelvoktatás tapasztalt nyelvtanárral. Nyelvvizsgákra (TELC,
ORIGO, EUROEXAM), érettségire való
felkészítés. Tel: 06-30-248-0661
ADÁS~VÉTEL
+ Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől eladó. 1liter 2eFt. Érd.: 0630
8518 763
+ számítógép eladó 10 ezer ft-ért. Tel.:
20/9455-583.
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Ceragem jádeköves masszázságy
kifogástalan állapotban eladó. 30-22474-63.
+ Rossz vagy nem használt számítógépek
és alaplapok felvásárlása! Komplett gép
átvétele 1000,-Ft/db áron, alaplapok
átvétele 800-1200,-Ft/kg áron! Az ár tartalmazza az elszállítást is! Érd: 06-70298-8890

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ Gyesen lévő magyar tanár vállal korrepetálást, felvételire való felkészítést,
kisiskolás kortól érettségiig. Tel.:70-6097748
+ Angol beszédkészség fejlesztő tanfolyam
és nyelvvizsgára felkészítés egyénileg is.
www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com,
Mobil:30-224-75-63.
+ Szeretnél javítani matekból, fizikából,
kémiából?
Érettségire
készülsz?
Korrepetálásra van szükséged? Hívd
Karcsi bácsit! Magántanulók vizsgára való
felkészítését is vállalom. Tel: 30-908-4130.
+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten minden korosztálynak.
ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire
felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036
KOLLARICS KATALIN
+ NÉMET nyelvet tanító nyelvtanárnő
nyelvvizsgára, érettségire, utazásra
felkészít, korrepetál. Kertgondozásért
cserébe ingyenesen. 06-30-328-5625
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+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728
EGYÉB
+ Gödöllői fiatal pár ELTARTÁSI
SZERZŐDÉST kötne idős személlyel,
ingatlanra,
odaköltözéssel.
Havi
járandósággal, gondoskodással tudunk
segíteni. Hívjon bizalommal elbeszélgetésre a következő telefonszámon: 0630-907-8262
+ 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

Új élettel és rengeteg extrával telik meg a nappali
Már két hete, hogy Mártáék átköltöztek az új la- a perceket. Mintha ott ülne nála a nappaliban.
kásba, de még mindig nem volt minden a helyén. Hallotta, hogy vannak olyan telefonszolgálBár Mártát legjobban a lakásban itt-ott fellel- tatók, amelyeknél díjmentesen is lehet hálózahető dobozok zavarták, a többieket más izgatta. ton belül telefonálni.
Férje a tévé, két fia az internet hiányára Másnap Márta és Zoli elindultak, hogy megkerpanaszkodott. Még nem jutott idejük arra, hogy essék azt a szolgáltatót, amely a család minden
eldöntsék mit is szeretnének, főleg meg is ren- tagjának a kérését meg tudja valósítani.
deljék valahol. De ma este Márta elhatározta, Legnagyobb meglepetésükre nagyon különböző
hogy nem hallgatja tovább panaszkodásukat, ajánlatokat találtak. Nem feltétlen árban különhanem átbeszélik a dolgot és holnap pontot böztek, hanem inkább azokban az extrákban,
tesznek az ügy végére.
amikre igazán vágytak. Végül az Invitel tisza– Na, fiúk, mondjátok, mit szeretnétek!
újvárosi Telepontjában az ügyintéző segített
– Gyors internetet, sportcsatornákat, Digi nekik kiválasztani azt a tévé-, internet- és teleSportot, HD-adást, visszatekerhető tévét, fonszolgáltatást egyben tartalmazó csomagot,
meséket, RTL II-t!
amely az egész családnak megfelelt: az Invitel
– Lassabban, lassabban! Kezdjük az elején: egyik Mixer csomagját, amely április végéig
milyen tévéelőfizetésünk legyen?
extra kedvezményeket is tartalmaz.
– Én olyat szeretnék, amit vissza lehet tekerni Először is a digitális tévészolgáltatás igénybe
vagy fel lehet venni, mert nem érek haza időben vételéhez kell egy vevőegység, amiért sok helyen
az edzésről és mindig lemaradok a BL-meccsek külön pénzt kérnek, de az Invitelnél benne van a
elejéről – kezdte Márta nagyobbik fia, Tomi.
csomag árában. Másodszor az Invitelnél a Mixer
– Én meg meséket szeretnék, sokat! – folytatta csomagban akár 75 csatornát nézhetnek, köztük
a kisebbik, Danika.
azokat is, melyekre a fiúk vágytak: a Digi
– Megvettük ezt a lapostévét karácsonyra, de Sportot, az RTL II-t és a Super Tv2-t. Nem is
pont arra nem használjuk, amire való, igazi beszélve 4 HD-csatornáról, amiért nem kell külön
mozizásra – ezt már Márta férje, Zoli mondta. – fizetni: Zoli végre kristálytiszta képen nézheti a
Emlékszel, hogy Lajos bácsiéknál szil- Forma1-et. Ráadásul a digitális tévé mellett a
veszterkor milyen szép volt a
megszokott analóg csatornáSzeretne Ön is olyan otthont
kép? Még mondtad is, hogy teremteni magának, ahol kat tovább nézhetik a család
olyan, mintha Te is ott állnál az együtt szórakozhat a teljes régi tévéjén, és ez sem jelent
alpesi sípálya tövében.
költséget
nekik.
család, és még csak ki sem kell plusz
– És jó lenne vezeték nélküli net lépni a nappaliból? Jöjjön be Danikának választottak egy
is – ez természetesen Tomi Telepontunkba ((2100 Gödöllő, külön minicsomagot, amely
kérése. – Itt van a notebookom, és Dózsa György út 1-3., tel.: +36 teli volt gyerekeknek szóló
ha leülök vele a kanapéra, akkor 28 536-596), vagy rendelje meg csatornákkal, Tomi pedig
online
a
vagy nincs internetem rajta, vagy szolgáltatását
kapott egy vezeték nélküli
www.invitel.hu
weboldalon.
bedugom a zsinórt, de akkor meg
routert. Márta álma is telVálasszon tévé-, internet- és
egészen biztos, hogy Dani telefonszolgáltatást egyben jesült: hálózaton belül az
keresztülesik rajta. De képzeld el, tartalmazó Mixer csomagjaink Invitelnél 0 Ft-ért lehet teleanyu – próbálta meglágyítani közül és válassza ki, hogy fonálni és szerencsére édeanyját – ha lenne vezeték nélküli melyik díjmentes extránk tenné sanyjának is Inviteles telefoninternetünk, akkor nem kellene a még kényelmesebbé az életét. ja van, sőt a tavaszi akció
konyha és a szoba között ingázkeretében még készüléket is
nod, ha egy interneten talált receptből főzöl.
kaptak ajándékba az előfizetésükhöz.
– Gyors is legyen a net, mert Tomi állandóan Mártáék végül kipakolták az összes dobozukat
videókat néz, és az lassítja. Az én játékaim sokkal és az új Mixer csomaggal olyan otthonuk lett,
több idő alatt töltődnek be – mondta Danika.
amilyenre vágytak, ahol a család minden tagja
Bár Mártának tetszett mindez, ő leginkább egy élvezte a nappaliban közösen töltött perceket –
vonalas telefont szeretett volna minél előbb. sőt a frissen festett fal is megmenekült, mert
Távolabb költöztek édesanyjától, ritkábban nem kellett a lakást szétfúrni, az Invitel a már
fogja tudni meglátogatni és jó lenne vele úgy lakásban lévő kábeleket használta az új szolgál(x)
beszélgetni telefonon, hogy ne kelljen számolni tatás bekötésekor.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2013. MÁRCIUS 27.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Lummer Nikoletta, Dobó Katica
u. 16/a., Sára Tamás, Szivárvány
u. 21.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Rendek Diána, Iskola u. 24., Garancsi Krisztina, Bethlen G. u. 20.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: dr. Takács Irma, Akácfa u. 21.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Zelnik Péter, Palotakert
9., Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kiss Kata Kitti,
Csanak u. 12., Bethlen Gábor u.
20.

