
A héten megérkezett a mindenki ál-
tal nagyon várt tavasz, itt van végre
a lehetőség, hogy kimozduljunk a sza-
badba. Az elmúlt hetek télies időjá-
rása ellenére megkezdődtek az elő-
készületek, hogy városunkban a jó
időben kulturált, rendezett, tiszta
környezettel találkozzunk. Az elmúlt
esztendőben a Virágos Magyaror-
szágért Mozgalom Gödöllő főterének
ítélte a „Magyarország legszebb fő-
tere” címet; ennek szellemében idén
is folytatódnak a munkálatok. Ezút-
tal városunk hat játszótere újul meg.

Amint az időjárás lehetővé tette, a
VÜSZI kertészeti részlegének munka-
társai megkezdték a munkákat a városi
játszótereken. 

Az idén összesen hat helyszínen
újulnak meg a játékok: a Csokonai Vi-
téz Mihály utcában, a Rómer Flóris ut-
ca – Béri Balogh Ádám utca sarkán, a
Kazinczy körúton már véget ért a fej-
lesztés első szakasza s a tervek szerint
még az első félévben sor kerül a Gébics
utcai, az Erzsébet királyné krt. 28. mel-
letti játszótér munkálataira, valamint a
blahai napközis tábor területén a Ligeti
Juliska utca felőli részen alakítanak ki
egyet, gazdagítva ezzel a városrészben
élő kisgyermekes családok szabadidő
eltöltési lehetőségeit.

A munkálatok folyamán a régi ját-
szótéri elemeket a jogszabályi változá-
sok miatt elbontják, helyükre korszerű,

a legújabb szabványoknak megfelelő
játszóeszközök kerülnek. Eddig össze-
sen tíz játékot helyeztek ki, többek kö-
zött fészekhinta, forgó, rugós játékok
és mérleghinta segíti a gyerekek szóra-
kozását. A jelenleg kihelyezett eszkö-
zök értéke nettó 4,3 millió forint.

A második ütemben valamennyi te-
rület újabb játékokkal gazdagodik

majd, többek között mászóvárakkal,
csúszdákkal, hintákkal. A szakemberek
ezeket úgy válogatták össze, hogy nem
csak a kicsik szórakozását szolgálják,
hanem ügyességüket is fejlesszék.

A második ütem időpontjáról majd a
későbbiekben születik döntés. A hely-
színek szebbé tételében tájépítész segí-
ti a szakemberek munkáját, így a terek

is szebbé válnak. A rendezési munkák
során dísznövényeket ültetnek, ami-
hez például jó lehetőséget kínálnak a
régi, ma már nem szabványos homoko-
zókat. A kereteket nem bontják el, ha-
nem – idomulva az általános hazai gya-
korlathoz – ezeket is virágokkal ültetik
be.

(folytatás a 2.oldalon)

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap •• Alapítva: 1992XXII. évf. 12. szám • 2013. április 10. • Terjesztői ára: 75 Ft

Hogy kellemes legyen a szabadban eltöltött idő

Szépülnek a gödöllői terek

Folytatódik a fagyöngymentesítés. A szak-
emberek az Ady Endre sétányon végezték
el a szükséges, és sokak számára első látás-
ra ijesztőnek tűnő beavatkozást.      (2. old.)

Újabb nagysikerű bemutatót tartott a Gö-
döllő Táncszínház. „A mozdulatba zárt
hangok” című előadás a XX. század elejé-
nek hangulatát idézte meg.                (5. old.)

Április 10-én kezdődik a női NB I-es röp-
labda bajnokság döntője Gödöllőn a
TEVA-Gödöllői RC és a Vasas-Óbuda csa-
patai között. (8. old.)

Az igaz dicsőségről

Tavaszi hadjárat

A XXV. Tavaszi Emlékhadjárat részt-
vevői április 7-én délelőtt érkeztek
városunkba. A Jász Lovas Bandéri-
um, a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei huszárbandérium, a Polgári Hu-
szárbandérium, a Történelmi Lovas
Egyesület tagjai szokás szerint a Tar-
solyos Lovas Egylet lovasai kíséreté-
ben lovagoltak a királyi kastélyba,
ahol Pecze Dániel alpolgármester kö-
szöntötte őket.

Az isaszegi csata és a gödöllői hadita-
nács történelmi jelentőségét dr. Ked-
ves Gyula történész méltatta, majd a
Gödöllő Táncegyüttes legényei táncol-
tak a huszárok tiszteletére.

A hagyományőrző huszárok és lova-
sok érkezésekor megszólalt a Frédéric
Chopin Zeneiskola ifjúsági fúvószene-
kara, melyet Fodor László vezényelt.
Ezt követően katonai vezényszó követ-
kezett, majd a Himnusszal vette kezde-
tét a megemlékezés. Elsőként Pecze
Dániel köszöntötte az egybegyűlteket,
név szerint is Fülöp Tibort, a Magyar
Hagyományőr Világszövetség elnökét.

(folytatás a 6. oldalon)
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12.

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.

A hét végén kopogtatnak a kertvárosi övezetben lakóknál annak az ak-
ciónak a résztvevői, amit a Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezett a ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének alaposabb megismer-
tetése érdekében.  Mint arról már többször is beszámoltunk, április 12-
én, 13-án és 14-én önkéntesek nyújtanak segítséget a témával kapcso-
latban, válaszolnak a lakossági kérdésekre, és hulladékgyűjtő zsákot jut-
tatnak el a háztartásokba. 

AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK MEGKERESÉSÉRE

ÁPRILIS 12-ÉN, PÉNTEKEN 16.30 – 19.30-IG, 
ÁPRILIS 13-ÁN, SZOMBATON 10-12-IG, ÉS 14-19-IG,

ÁPRILIS 14-ÉN, VASÁRNAP PEDIG 15-18-IG 
SZÁMÍTHATNAK. 

Az akcióban többségében diákok és a kertvárosi részek lokálpatrióta ön-
kormányzati képviselői vesznek részt. A szervezők felhívják a lakók figyel-
mét arra, hogy a csoport tagjai csak a kertkapuban szeretnének beszél-
getni az adott ingatlanban élőkkel, a kerítésen belülre és a lakásokba
nem mennek be. 
Valamennyi önkéntes – közel ötven fő – a Zöld Híd Kft. emblémájával ellá-
tott mellényt visel majd, és ismeretterjesztő szóróanyagot, valamint a sze-
lektív hulladékgyűjtéshez felhasználható zsákot adnak a lakóknak. Akiket
nem találnak otthon, azoknál a postaládába helyezik a zsákot és a tájé-
koztatót. 
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub bízik abban, hogy az akció eredményeként
sikerül megértetni a szelektív gyűjtés fontosságát és lényegét azokkal is,
akik jelenleg mindössze plusz teherként élik meg, hogy a hulladékok egy
részét szét kell válogatni, és úgy kell zsákba gyűjteni. Remélik, hogy az eb-
ben a három napban végzett munka eredményeként Gödöllőn és környé-
kén csökken majd az illegálisan lerakott hulladék mennyisége.

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az újonnan kihelyezettek között több
olyan eszköz is található, ami koráb-
ban nem volt jelen a gödöllői játszó-
tereken. A szakemberek igyekeztek

az egyes létesítményekre olyan játé-
kokat összeállítani, hogy azok között
a legkisebbek és a nagyobbak is meg-
találják a számukra megfelelőt. Bíz-
nak abban, hogy a megszépült kör-
nyezetre vigyáznak majd a gödöl-

lőiek. Hiába ugyanis az új játék, a vi-
rágosítás, ha mindez a rongálók áldo-
zatává válik. 

A játszóterek növénybeültetése
egyben a városi virágosítás kezdete is. 

bj

Az elmúlt napokban az Ady Endre sétányon folytatták a már ko-
rábban megkezdett fagyöngymentesítési munkálatokat a VÜSZI
Kft. szakemberei. Mivel a felmérések szerint városunk zöldte-
rületei közül a fagyönggyel leginkább fertőzött részek egyike az
Alsópark és környéke, itt kezdték meg a munkákat még február
elején, s a tervek szerint rügyfakadásig igyekeznek minél több fát
megszabadítani ettől a kártékony növénytől. 

A fagyöngy ugyanis a
puha szövetű fák félpa-
razitái közé tartozik,
ami a vizet és az ásvá-
nyi elemeket az anyanö-
vény ágainak faszöve-
teiből veszi fel. 

Ez ellen a hatásos vé-
dekezés a mechanikus
eltávolítás, az esetleges
vegyszeres kezelés még
nem kidolgozott. A fa-
gyöngy eltávolítását
csak a fagyöngyág, azaz
az ágba szervesült fa-
gyöngy levágásával cél-
szerű elvégezni, mert a
gazdanövény vastago-
dásával a szívógyöke-
rek egyre mélyebbre
húzódnak az ágba.  
Abban az esetben, ha
csak magát a látható
zöld növényt távolítják el, a gazdanövényben lévő szívógyökerekről az a ké-
sőbbiek folyamán visszahajt, s végül a gazdanövény pusztulásához vezet. Ép-
pen ezért hatásos védekezés csak a gazdanövény egészséges részéig történő
csonkolásával érhető el. 

Az eddigi tapasztalatok is igazolják, hogy bármennyire ijesztő egy ilyen
művelet, segítheti a növények túlélését. Erre jó példa volt többek között az Ál-
lomás utcai fasor csonkolása. Ráadásul – mint azt Kisák Pétertől, a VÜSZI
kertészeti részlegének vezetőjétől megtudtuk, az Ady sétányon ostorfák sora-
koznak, amik igen könnyen regenerálódnak. 

Bár a látvány jelenleg a laikusok számára ijesztő lehet, mégis, ez a látszatra
rendkívül durvának tűnő beavatkozás mentheti meg a fák életét.                        jk

Április 22-én ünnepeljük a Föld
Napját, amire a gödöllőiek
minden esztendőben színes
programokkal készülnek, bár a
környezet védelme, városunk
szépítése nem csak ezen a na-
pon kerül a figyelem közép-
pontjába. Egymást követik a
különböző akciók, amikből a
szakemberek és a civilek egy-
aránt kiveszik részüket. 

A múlt esztendőben például a Föld
Napja alkalmából hirdette meg a
Tiszta udvar – Rendes ház programot
az önkormányzat; a kezdeményezés a
kertes házas övezetben és a lakóte-
lepeken egyaránt megmozgatta a la-
kosságot.

Az idén ismét a Föld Napjához
kapcsolódik majd a pályázat kiírása,
most azonban a korábbiak mellett a
madárbarát szempontok is nagy hang-
súlyt kapnak. 

A Föld Napjához kapcsolódóan a
Művészetek Háza 2013. április 20-án,
szombaton 14-18 óráig várja prog-
ramsorozattal az érdeklődőket. A ren-
dezény célja, hogy felhívja a figyel-
met a Föld természeti környezetének
megóvására.

„Vászon a világ” Filmklubot tarta-
nak a GIXER Ifjúsági Klubban, majd
a Magonc Alapítvány segítségével

kvízjáték várja a vállalkozó kedvű ér-
deklődőket, akiket környezet- és ter-
mészetvédelmi játékos programra in-
vitál  a Zöld Híd Régió Kft., de lesz-

nek kézműves foglalkozá-
sok és ügyességi játékok
is, az Autonómia Egye-
sület és a Royal Rangers
szervezésében. A program
során a környezetvédelem-
mel, városszépítéssel fog-
lalkozó civil szervezetek
közül a Gödöllői Kertbará-
tok Egyesülete, a „Margita
344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület és a GATE Zöld
Klub Egyesület mutat-
kozik be. 

15 órakor kerül sor Kenéz Árpád
Állati növénykert című könyvének
bemutatójára, 16 órától pedig ingye-
nes kerékpár átvizsgálásra lehet je-
lentkezni a Megyeri Kerékpár Szak-
üzlet jóvoltából, s akinek a biciklije
rendben van, részt vehet  a 17 órakor
kezdődő Critical Mass biciklis felvo-
nulás közös rendezvényén. A prog-
ramok ingyenesek.

jk  

JÁTSZÓTÉR ÁTADÓ

Tisztelt Lakók!
Tóth Tibor alpolgármester, a 8. sz. választókörzet önkormányzati képviselője örömmel tájékoztatja a területen

élőket, hogy a Csokonai Vitéz Mihály utcai játszótér felújítása befejeződött. 
A játszótér ünnepséggel és családi délutánnal egybekötött átadását április 13-án, szombaton 15 órakor tartják,

melyre mindenkit szeretettel hív és vár.
Üdvözlettel: 

Tóth Tibor alpolgármester,  önkormányzati képviselő

Hogy kellemes legyen a szabadban eltöltött idő

Szépülnek a gödöllői játszóterek 

Színes programok bolygónk védelmében

Készülünk a Föld Napjára

Drasztikus módszerrel menthetők meg a fák

Fagyöngymentesítés

Házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés és tájékoztatás

Önkéntesek kopogtatnak
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Több mint szerződés

Megerősített kapcsolat Bad Ischllel

Problémás lehet az érettség és a létszám

A törvény miatt több az elsős

Komfortosabb a betegnek, segítség a gondozónak

Speciális ágyak az ESZI-ben

Ismét tárgyalnak a felsőoktatási törvényről

Enyhébb feltételeket kínál
Bár már tavaly november 17-én alá-
írták Gödöllőn a településvezetők a
Bad Ischl és Gödöllő közötti testvér-
városi szerződést, a múlt hétvégén
ezt megerősítették az osztrák város-
ban is. Hannes Heide, Bad Ischl pol-
gármestere meghívására április 5-én
dr. Gémesi György Gödöllő polgár-
mestere, dr. Nánási Éva címzetes fő-
jegyző és Kovács Balázs, a Művésze-
tek Háza Gödöllő igazgatója vettek
részt a hivatalos találkozón.

Mint azt Hannes Heide elmondta, bár
a két település több száz kilométerre
található egymástól, a közös történelmi
múlt miatt rokon települések és igen
közel állnak egymáshoz. Az összekötő
személy pedig Erzsébet királyné és
császárné. Számára ez a két település
jelentette az igazi kikapcsolódást és
élete legboldogabb pillanatai is e
helyszínekhez köthetők.

Fontos, hogy ne csak a múlt kössön
minket össze, hanem a jövő is. Szeren-
csére ez a közös együttműködés már
megkezdődött és igen gyümölcsöző-
nek ígérkezik.

Gémesi György beszédében el-
mondta, hogy számára nagyon fontos a
településen élők személyisége, emberi
érzései, kapcsolatai. Bad Ischlben igaz
barátokra találtunk
és nem csak hivata-
los szinten. A város
több magyarnak is
otthont adott és ad
ma is. Itt élt és alko-
tott Lehár Ferenc,
villája volt Kálmán
Imrének, a múlt szá-
zadban a magyar
arisztokrácia kereste
fel a fürdőhelyet,
majd a háborúk és
forradalmak miatt

több magyar állampolgár is ide mene-
kült és itt talált otthonra. Köztük sokan
ma is itt élnek, akiknek a polgármester
külön is megköszönte, hogy eljöttek e
jeles eseményre.

Az aláírási ceremóniát a Gödöllő
Táncegyüttes és a Fricska Táncegyüt-

tes műsora színesítette, akik fergeteges
sikert arattak. Mint azt később a Bad
Ischl-i Színház és Kongresszusi Köz-
pont vezetője elmondta, reméli, hogy
hamarosan viszontláthatják a táncoso-
kat nagyobb rendezvényeiken is.     (pts)

*
Bad Ischl nemzetközi jelentőségű

üdülőváros Ausztriában. Salzburg tar-

tomány határán, Felső-Ausztria déli ré-
szén Salzkammergut központjában 468
m magasan fekszik alpesi környezetben.

1821-ben dr. Franz Wirer bécsi or-
vos számolt be helyi kúraeredményei-
ről, ennek nyomán az első mintegy 40
gyógyulni vágyó 1822-ben érkezett. A
következő évben, amely a gyógyfürdő
tulajdonképpeni alapítási éve, a bete-
gek száma megduplázódott, és a hely-
ség gyorsan európai hírűvé lett. Ez nem
kevéssé annak volt köszönhető, hogy a
vendégek soraiban olyanok is megfor-
dultak, mint Metternich és Rudolf trón-
örökös, vagy Ferenc Károly főherceg
és felesége, Zsófia főhercegné, Ferenc
József szülei. Az 1827/1828-as sze-
zonban nyílt az első hotel, mely egyben
Salzkammergut első szállodája is volt.

A fürdőváros fénykorát 1849 és
1914 között élte, mint Ferenc József hi-
vatalos nyári rezidenciája, sőt Erzsébet
hercegnővel való eljegyzésére is itt ke-
rült sor 1853-ban a Seeauerhausban
(ma múzeum), és a császár születés-
napját is rendszeresen itt ünnepelték.
Különösen zenei kiválóságok kedvel-
ték az üdülővárost.

Bad Ischl évi 385 ezer vendégéjsza-
kával értelemszerűen az idegenforga-
lomból él.                          (forrás: wikipédia)

A hét elején zajlottak az általános
iskolai beíratkozások. A törvényi
változások miatt már most is tudni
lehet, hogy Gödöllőn is a korábbi-
nál jóval több elsős kezdheti meg a
tanévet. Hogy mekkora lesz a túlje-
lentkezés országosan és városunk-
ban, az néhány napon belül kide-
rül. A pontos adatok birtokában
kezdhetik meg a tervezést az intéz-
ményvezetők, hogyan is oldják meg
a gyerekek elhelyezését.

Az általános iskolákba április 8-án és
9-én lehetett beíratni a gyerekeket. Már
a jelenlegi tanévben is több mint 100
ezer első osztályos volt, az Oktatási
Államtitkárság arra számít, hogy a
2013/2014-es tanévet szeptemberben
125 ezer első éves tanuló kezdi meg.
A létszámnövekedés oka, hogy a köz-
nevelési törvény miatt már nem hét,
hanem hatévesen válik tankötelessé a
gyerek; vagyis annak, aki augusztus
31-ig betölti a hatodik életévét, szep-
tembertől iskolába kell mennie. 

A megnövekedett gyermeklétszám
elsősorban budapesti és az agglome-

rációban lévő általános iskolák szá-
mára jelent gondot, a maximális osz-
tálylétszám ugyanis korlátozott.

Marekné Pintér Aranka, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Köz-
pont elnöke a sajtónak azt mondta,
kezdeményezték a törvény módosítá-
sát, ami lehetővé tenné a fenntartó
számára, hogy a törvényben előírt
maximális osztálylétszámtól 20 szá-
zalékkal eltérhessen, vagyis a jelenle-
gi 27 helyett 32 gyerek lehessen egy
osztályban.

Bár Gloviczki Zoltán, köznevelés-
ért felelős helyettes államtitkár sze-
rint az emelt osztálylétszám mellett is
lehet garantálható az oktatás minősé-
ge, Galló Istvánné nem osztja ezt a
véleményt. A Pedagógusok Szakszer-
vezetének elnöke szerint az oktatás
minőségének a rovására mehet, ha túl
sok gyereket zsúfolnak össze az osz-
tálytermekben, véleménye szerint,
nem törvénymódosításra, hanem
újabb osztályok kialakítására van
szükség, kérdés azonban, ehhez tud-
nak-e helyet biztosítani az intézmé-
nyek.

Szintén problémát jelenthet, hogy a
korkülönbség miatt több lehet a gyen-
gébben teljesítő gyerekek száma, ez-
ért az ő felzárkóztatásuk miatt na-
gyobb teher hárul a pedagógusokra.
Igaz, erről is másként vélekedik az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
aminek vezetője, Kaposi József sze-
rint a különböző életkorú gyerekek
együttes tanulása abból a szempont-
ból érdekes, hogy milyen szociokul-
turális környezetből érkeztek a gye-
rekek. Az óvodáztatás és a szülői hát-
tér hatéves kor alatt jelentős különb-
ségeket tud eredményezni a felké-
szültségben, a fejlettségbeli problé-
mákat azonban differenciáltabb peda-
gógiai munkával, és több egyéni fej-
lesztéssel lehet kezelni. A főigazgató
ezzel kapcsolatban egy rádióinterjú-
ban úgy fogalmazott: a növekvő lét-
szám nem jelent feltétlenül problé-
mát, mert az oktatási rendszerben ka-
pacitásfelesleges van.

Az más kérdés, hogy erről, hogyan
vélekednek a azok a pedagógusok,
akik a mindennapjaikat az iskola falai
között töltik. (ny.f.)

A héten kerül a kormány elé az a hall-
gatókkal egyeztetett, három hete el-
készült koncepció ami a felsőoktatás-
ba jelentkezők, állami képzésben ré-
szesülők kötelességeivel foglalkozik.

A sorozatos tiltakozásokat kiváltó ter-
vezet a hallgatói szerződés kereteit, tar-
talmát jórészt megtartotta, mégis az ere-
deti szöveghez képest sok változást tar-
talmaz.

Javaslat született arra is, hogy a hall-
gatói szerződés kapcsán az szerepeljen a
szabályozásban: az állam ösztöndíjat
biztosít a hallgatóknak, amelynek felté-

teleit a következő tanévtől a hallgató a
beiratkozáskor egy általa aláírt nyilatko-
zattal veszi tudomásul.

A korábbi, a hallgatók által erősen
kritizált elképzelés, amely szerint a tá-
mogatási idő kétszeresét kell itthon le-
dolgozni, módosult. Az új változat sze-
rint a végzett diplomásnak csak az ösz-
töndíjas idővel megegyező számú évet
kell vállalni. Mivel a ledolgozásra meg-
határozott idő jelentősen csökkent, a tár-
ca javaslata szerint csökkent a kötele-
zettség teljesítésére vonatkozó idő is, er-
re tizenkét év állna rendelkezésre, szem-
ben a korábban tervezett húsz évvel.

Abban az esetben, ha valaki utólag
mégsem kívánja teljesíteni az itthoni
munkavégzés kötelezettségét, akkor a
tárca koncepciója szerint a támogatás
mindenkori inflációval javított össze-
gét kellene visszafizetnie.

Mint azt Klinghammer István, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
államtitkára ezzel kapcsolatba a Kos-
suth Rádió hétfő reggeli műsorában el-
mondta, a tárgyalások során a hallgatók
számára érdekes módon a közösség
iránti vállalás nem jelentett nagy problé-
mát. A gondot az jelentette, hogy meny-
nyi ideig kötelező itthon dolgozni, illet-
ve, hogy milyen kamattal kell visszafi-
zetni a támogatás összegét, ha valaki
nem teljesíti az előírt magyarországi
munkavégzést. 

Arra a felvetésre, hogy az EU kifogá-
solhatja az újításokat a szabad mozgás

elvére hivatkozva, Klinghammer István
úgy reagált, nem az Emmi, hanem a
Külügyminisztérium egyeztet Brüsszel-
lel a kormány által elfogadott szabályo-
zásról. Itt azonban az agyelszívás elleni
védekezésről és nem a munkavállalás
megakadályozásáról van szó.

Az elképzelések miatt városunkban
is diákmegmozdulások zajlottak a múlt
év végén. Az új javaslatok tárgyalásra
érdemesnek tartja a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciája, er-
ről Nagy Dániel, a SZIE Hallgatói Ön-
kormányzatának elnöke tájékoztatta la-
punkat. Mint elmondta, a hét elején ke-
rül a HÖOK elé a az új tervezet, aminek
pontos szövegét lapzártánk idején még
nem volt módjukban megismerni. Míg a
HÖOK kompromisszum készen áll a
tervezethez, a Ha-Ha egyértelműen elu-
tasítja a javaslatot. (k.j.)

Öt korszerű, a betegápolást segítő
speciális ágy érkezett a napokban
az Egyesített Szociális Intézménybe
(ESZI), annak a pályázatnak az
eredményeként, amin Gödöllő vá-
ros önkormányzata és az intézmény
közösen vett részt. Az eszközök ér-
téke megközelíti a 10 millió forintot.

Az intézményben ellátottak többsége
24 órás ápolást, gondozást igényel, a
fekvőbetegek száma folyamatosan
nő. Sokuk egészségügyi, fizikai és
mentális állapota miatt az ápolási,
gondozási feladatok elvégzése, foko-
zott fizikai megterhelést jelent az
ápolószemélyzet számára. A Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal ál-
tal kiírt tárgyi eszközfejlesztési pályá-
zatán nyert kompresszoros, antidecu-
bitor (felfekvést megelőző) matracok

és speciális, elektromos vezérlésű
ágyak az ő gondozásukat teszi köny-
nyebbé. Az új szerzemények nem
csak a gondozók munkáját könnyítik
meg, ezek segítségével az idős bete-
gek kezelése komplex módon való-
sulhat meg, hozzájárul komfortérze-
tük javulásához, s biztosítja nyugod-
tabb pihenésüket.

Mint azt Czeglédi Ingridtől, az
ESZI vezetőjétől megtudtuk, az intéz-
mény a szakmai ellátás magas színvo-
nalának megtartása mellett változat-
lanul nagy hangsúlyt helyez a gondo-
zottak közérzetének jobbá tételére is.
Ennek részeként a közeljövőben új
programként kutyaterápiát szeretné-
nek bevezetni, ami az eddigi általános
szakmai tapasztalatok szerint pozití-
van befolyásolja az idősek állapotát.

(bdz)
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Ismét Magyarnóta Est Gödöllőn

Január óta folyamatos a válto-
zás az Erzsébet királyné szállo-
da éttermében. A rendszeres
látogatók szinte nap, mint nap
nyomon követhették, hogyan
alakult át részletről-részletre a
tágas nagytermi és a korábban
inkább kávézó jellegű első
rész. Az új megjelenéshez ter-
mészetesen megújult kínálat is
társul, tudtuk meg az étterem
új vezetőjétől, Köntös Sándor-
tól. 

– Igencsak meglepődik, aki az el-
múlt hetekben nem járt az Erzsébet
királyné szálloda éttermében. Mi-
nek köszönhető az új arculat?

– Januárban vettem át az éttermet a
korábbi befektetőtől, akinek másfelé
fordult az érdeklődése. Ez jelentős
külső, tartalmi és személyi változá-
sokkal járt, így új üzletvezetőt is vá-
lasztottam, olyat, akinek az elképze-
lései megegyeznek az enyémmel.  Az
étterem már öt esztendeje fogadja a
vendégeket, számtalan rendezvény-
nek adott otthont. Indokolttá vált a
kárpitok és a burkolatok jelentős ré-
szének cseréje, s ha már belekezdtünk
egy ilyen folyamatba, igyekeztünk az
épület nevéhez jobban idomuló belsőt
megteremteni. Ennek jegyében kerül-
tek stukkók, új festés és tapéták a fa-
lakra.

– Nem emlékszem, hogy az idén
bármikor is bezártak volna. Mikor
zajlott a munka?

– Zárás után. A szakemberek éjsza-
ka dolgoztak, hogy ne zavarják a ven-
dégforgalmat. Így bizony nem egy-
szer előfordult, hogy aki két egymást
követő napon tért be hozzánk, meg-
lepve tapasztalta például, hogy egy
falrésznek más a színe, mint előző

nap. Ez az átalakulás – ha végre be-
köszönt a jó idő – kívül is folytatódik.
Az utcai részen és a belső udvaron is
olyan kerthelyiséget szeretnénk ki-
alakítani, ahol hangulatos és ké-

nyelmes bútorok között, növényekkel
körülvéve ülhetnek le vendégeink egy
kávéra, vagy egy ebédre. 

– Úgy hírlik, jelentős változáson
esik át az étlap is. 

– Természetesen maradnak azok az
ételek, amiket már megkedveltek a
gödöllőiek, mint például a Gózon
Gyula kedvence, de szeretnénk új íze-
ket is behozni a kínálatba. Ilyen pél-
dául a mézes-gyömbéres gyöngy-
hagymás lazac, ami az elmúlt hetek-
ben került fel az étlapra, és óriási si-
kert aratott a vendégek körében…

– Adódik a kérdés: mit jelent ez
az árak szempontjából? 

– Áremelést semmiképp nem. A
célunk az, mint minden Monarchia
üzletben, hogy továbbra is bárki be-
térhessen hozzánk! 

Nem csak a szállodavendégeket vár-
juk az étterembe. Az elegáns kör-
nyezet továbbra is olyan szolgáltatást
takar, amit egy átlagos gödöllői nyu-
godtan megengedhet magának. Ép-

pen ezért marad a napi menü rend-
szer, megjegyzem, ennek sem emel-
kedett az ára az idén és nem is tervez-
zük, hogy drágábban adjuk a jelen-
leginél. Ami viszont változhat, lehet,
hogy kevesebb étel szerepel majd a
kínálatban, az viszont kiváló mi-
nőségű lesz, és gondoskodunk arról
is, hogy kellően változatos legyen a
választék.

– Hogyan fogadták a vendégek
az eddigi változásokat?

– Hozzám eddig csak pozitív
vélemények jutottak el, de biztos van-
nak, akik nem így gondolják. 

Én nyitott vagyok a jó ötletekre, s a
munkatársaim is azok. Azt hiszem,
mindannyiunk érdeke, hogy ez az ét-
terem sikeres legyen, mi ezért dolgo-
zunk. jk

Mozgalmasnak ígérkezik az
idei Költészet Napja városunk-
ban. A Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központ
2013. április 11-én délelőtt 9
órára flash mob-ot, „villámcső-
dületet” szervez a Főtérre,
ahol a szándékaik szerint nagy
létszámban megjelenő gödöl-
lőiek egyszerre szavalják el Jó-
zsef Attila Születésnapomra cí-
mű versét. 

Ezt követően kezdődik a könyvtárban
a „Szecessziós Vers Maraton”, ahol
egyéni versmondásra, megzenésített
versek eléneklésére várják a gödöllői
irodalmi és művészeti élet tagjait és
az olvasókat. 
A jelentkezések a www.gvkik.hu hon-
lapon gyűlnek, ahová bárki bejegyez-
heti a nevét. A program a könyvtár
weboldalán és a Művészetek Házában
is folyamatosan látható, hallható lesz. 

Az esti program a „Szecessziós
utazás a könyvtárban” című kiállítás
megnyitása, délután 17 órakor. 

A tárlat és az ahhoz kapcsolódó is-
meretszerző játék arra vállalkozik,
hogy a könyvtárakban megtalálható
irodalmon, nyomtatott és elektroni-
kus dokumentumokon keresztül mu-
tassa be a szecesszió a művészetekre
– kiemelten a könyvművészetre – és
az életmódra gyakorolt megújító ha-
tását.

A kiállítás központi gondolata a
szecessziós illusztrálás, tipográfia,
nyomdatechnika, könyvkötészet meg-
újulásának bemutatása; miként válik a
nyomdatermék műalkotássá, nem
csak tartalmában, hanem megjelené-
sében is. Így a földszinti termekben a
szecessziós könyvművészet és egyéb
nyomtatott kiadványok sokféleségé-
re, tartalmi, formai gazdagságára
került a hangsúly.

A könyvtár olvasó- és kölcsönző
tereiben is folytatódik a kiállítás. A

termekben olyan „tanösvény” kanya-
rog, ahol az „állomásokon” látható a
szecesszió egyes művészet ágakra
gyakorolt hatása. A könyvtár sajátos
eszközeivel – kiadványok, hang-

anyagok, képek, elektronikus doku-
mentumok felhasználásával, az inter-
netről elérhető információkkal – a
szecessziós irodalom, a család és a
gyermekek életmódja, a zenei élet, az
építészet és a gödöllői művésztelep
került fókuszba az utazás során.

A kiállításhoz ismeretszerző játék
is kapcsolódik, a feladatok mind a
gyerekeknek, mind a felnőtteknek se-
gítenek elmélyíteni a megszerzett is-
mereteket. A tárlat megtekintése, a fe-
ladatok megoldása során az informá-
ciószerzés modern eszközeivel is
megismerkednek a látogatók. A  játék
végén a helyes megfejtés eredmé-
nyeként felépül a „verstorony”, ami a
korszak egyik jeles költőjének sze-
cessziós gondolatát idéző költemény.

A Szecessziós utazás a könyvtár-
ban kiállítás és a játékos utazás „A
Szecesszió Éve Gödöllőn 2013” prog-
ramsorozat rendezvénye

Megtekinthető: 2013. április 11-től
július 20-ig a könyvtár nyitva tartási
idejében. bj

Szeretne egy akár 2000 euró értékű fotós felszerelést, illetve mellé egy
háromnapos utat nyerni két főre Brüsszelbe? Ha igen, akkor itt az ideje,
hogy elővegye a fényképezőgépét és elkezdjen kattogtatni!
A Polgárok Európai Éve 2013 keretén belül az Európai Unió Régiók Bizottsága
(CoR) európai szocialista párti csoportja (PES) március 1-jével hatodik alkalom-
mal meghirdette éves fotópályázatát.
„Európa, mondanivalóm van számodra!” mottóval amatőr fotósoknak hirdettek
versenyt, hogy képeikkel ábrázolják, milyen elvárásaik vannak Európával szem-
ben. A képek szólhatnak arról, hogy miként építsük együtt Európát, milyen euró-
pai polgárnak lenni, vagy bemutathatják, a fotós miként látja helyzetét Euró-
pában.
Mesélje el nekünk képekben, milyen sztorija van Európáról! Legyen kreatív!
Fantáziadús! Eredeti!
A pályázatra a versenyműveket március 1-jétől június 30-ig küldhetik be a
18 évnél idősebb európai uniós polgárok.
A legjobb három fotót egy zsűri választja majd ki, amelynek tagjai a CoR PES
Csoportjának tagjai közül – helyi és regionális önkormányzatok képviseletében –,
illetve a profi fotósok világából kerülnek ki. Ezen túlmenően egy negyedik díja-
zott is ki lesz választva közönségszavazás útján, amit online lehet majd megtenni
szeptemberben Facebook oldalunkon.
További információkért a versenykiírásról és a promóciós anyag megtekintéséért
látogassanak el a PES weboldalára: http://pes.cor.europa.eu

Március 13-án, a Török Ignác
Gimnázium hetedikes diákjai
ellátogattak egy kalotaszegi
kis faluba, Zsobokra. Hosszú
ideje kapcsolatban áll egymás-
sal a gimnázium és a település,
így idén is, csakúgy mint tavaly,
a Bethlen Gábor Alapítvány Ha-
tártalanul pályázatának kere-
tében utazhattak el Erdélybe. A
csapat az út során Gyulán és
Nagyszalontán is megállt, ahol
az Erkel Múzeumot, a Csonka-
tornyot, illetve Arany János
szülőházát keresték fel. 

Zsobokon – ahol a Bethesda Gyer-
mekotthon biztosított számukra szál-
lást – megismerkedtek az ottani hete-
dikes tanulókkal, akikkel többek kö-
zött drámapedagógiai foglalkozáson,
sportprogramokon és kézműves fog-
lalkozásokon is részt vettek. 

A törökös diákok ízelítőt kaptak a
falu hagyományőrző jellegéből is:

egy kis cifraszobában megcsodálhat-
ták a helyi népviselet gyönyörű szim-
bólumait és mintáit, de mód nyílt
ezen viselet felpróbálására is. Emel-
lett az osztály ellátogatott a helyi ma-
lomba és pékségbe. 

A tanulók a március 15-ei nemzeti
ünnepet is a zsobokiakkal közösen

tartották meg. A helyiek zenés, táncos
irodalmi előadással, a törökösök Jó-
kai: Egy bál című novellájának dra-
matizált változatával köszöntötték, a

megemlékezésen
részt vett az
egész falu, de
megjelent a ko-
lozsvári magyar
konzulátus veze-
tője is; az ünnep-
ség után közös
t á n c m u l a t s á g
zárta a napot. 
Hazaindulás előtt
a tanulók még
felkeresték a te-
lepülés reformá-
tus templomát,
ahol előadás ke-
retében megis-

merkedtek Zsobok történelmével,
fontosabb eseményeivel. 

Végül a tanulók a Király-hágón ke-
resztül hagyták el Kalotaszeget, majd
a nagyváradi székesegyház megtekin-
tése után hazafelé vették az irányt.

Cseh Orsolya 7.a, Török Ignác Gimnázium 

Megújul az Erzsébet királyné szálloda étterme és kínálata

Elegancia és minőség, megfizethető áron

Szeretettel hívjuk Önt és Kedves Családját jótékony-
sági koncertünkre, melynek célja a Fővárosi Önkor-
mányzat Idősek Otthona Gödöllő demens részlegén
élő ellátottak életkörülményeinek javítása.

IDŐPONT: 2013. ÁPRILIS 20., 17 ÓRA

Helyszín: Gödöllői Baptista Imaház (2100 Gödöllő, Kornya Mihály u. 2.)
Közreműködnek: Six Edit civil referens, a Fővárosi Önkormányzat Gyengénlátók Általános Iskolájának diákjai, az
Újpesti Baptista Gyülekezet kézi harangzenekara, Cuento gitár trió, Chung Hosung – cselló, Kovács Janka – hegedű,
Licsák Attila – zongora, Liu Miranda – hegedű, Sebők Máté – zongora, Szomszéd Ildikó - énekesnő, a Budapesti 
Operettszínház tagja, Ferenczy Beáta – zongora.

Támogató (2000 Ft.) és belépőjegyek (3000 Ft.) vásárlása: Királyné Molnár Erikánál (Fővárosi Önkormányzat Idő-
sek Otthona, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65., Mentálhigiénés Csoport.
E-mail: mental@vnet.hu, Tel.: 06-28-410-364, hétköznapokon 8-15 óra között vagy a helyszínen

Meghívó – jótékonysági koncert

Kalotaszegi kaland

Gödöllőről Erdélybe

„Szecessziós utazás a könyvtárban” kiállítás

Költészet Napja

Európai Unió Régiók Bizottsága 
Európai Szocialisták Csoportja

FOTÓPÁLYÁZAT
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A művészetekben és a történe-
lemben egyaránt kiemelkedő
helyet elfoglaló Párizst ma is
sokan emlegetik a szerelem
fővárosaként. Kati Marton eb-
be a különleges, mindig lendü-
letes és pezsgő világba repíti
az olvasókat, saját szemszö-
géből, saját tapasztalatain és
szerelmein keresztül, amiknek
szépségeit és fájdalmait egy-
aránt itt élte meg.

Ez a könyv azonban nem elsősorban
Párizsról szól, hanem a magyar szár-
mazású amerikai újságíró két csodá-
latos szerelmének emlékműve, a bo-
rító szövege szerint „…valójában 
szerelmi vallomás…” . Igen, szerelmi
vallomás, amit a szeretett hitves el-
vesztése iránti fájdalom hívott életre,
s ami tisztelgés egy férj, egy olyan
politikus előtt, aki az egész világ sor-
sát a szívén viselte, amíg az egyik
aorta szét nem repedt: Richard Hol-
brooke-nak hívták.

Ennek a nagyformátumú amerikai
politikusnak a felesége egy magyar
nő, akinek családja 1956-ban az ame-
rikai követség segítségével menekült
el az országból, nem sokkal azután,
hogy édesanyja és édesapja kiszaba-
dult a kommunisták börtönéből. Kati

már itt cseperedett nagylánnyá, s in-
nen került diákként vissza Európába,
Párizsba, ami meghatározó városa
lett életének. Számtalan – második
férjével, gyermekei apjával – Peter
Jenningssel közös emlék köti ide, s ez
a város a meghatározó Richard Hol-
brooke-kal való kapcsolatában is. Az
ilyen nagyformátumú politikusoknak
ritkán látjuk „emberi” arcát. Ismerjük
őket a képernyőről, az újságok fo-
tóiról, befolyásos döntéshozóként,
közvetítőként, akik hol itt, hol ott
bukkannak fel a konfliktuszónákban,
hogy tárgyaljanak, segítsék a béke
megteremtését. Lehet őket szeretni,
nem szeretni, egyetérteni velük, vagy
háborogni azon, miért avatkoznak be-
le az eseményekbe, megkerülhetetle-
nek és elkötelezettek. Richard Hol-
brooke-ot is ilyennek ismerhetjük
meg. Kemény, de korrekt tárgyaló-
partnernek, elkötelezettnek az emberi
jogok, a szabadság és a demokrácia
mellett, olyan embernek, akit el-fo-
gadnak és tisztelnek – sőt, talán még
szeretnek is  – azok, akiket egy asz-
talhoz ültet, hogy sokszor egy-más-
nak homlokegyenest ellentmondó né-
zeteikből békét teremtsen. 

Nem lehetett könnyű egy ilyen em-
ber feleségének lenni, társként helyt-
állni a politika porondján is, sokszor

több ezer kilométerre egymástól.
Igazi kihívás, Katikának azonban si-
került. Katika – így hívta a feleségét,
Richard Holbrooke, akivel itt Buda-
pesten kötöttek házasságot. Másfél
évtized adatott nekik. Közös életük
Párizsban kezdődött, és ott töltötték
utolsó boldog napjukat is…

Ennek a tizenöt évnek a minden-
napjaiba, örömeibe és nehézségeibe
enged bepillantást Kati Marton. Bár
a könyv Peter Jenningssel való kap-
csolatát is feldolgozza, elsősorban
második férjének állít emléket,
rendkívüli őszinteséggel, érzékeny-
séggel, szeretettel és tisztelettel. 
(Kati Marton: Párizs – Szerelmeim
története)

nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Rendhagyó vallomás, portré

Újabb sikeres bemutatóval gazdagította
Gödöllő kulturális életét a Gödöllő
Táncszínház társulata. Április 5-én este,
a Művészetek Házában hatalmas tet-
szést aratott a „Mozdulatba zárt han-
gok” című darab, amit a Kézér Gab-
riella-Vajda Gyöngyvér rendező-ko-
reográfus páros vitt színpadra.
Az előadás első részében a XX. század
elejének mozija elevenedett meg: a film,
a korabeli nézőtér és egy szerelmi há-
romszög jóvoltából egyszerre kapunk
képet a némafilmek hangulatából,

valamint a „nézőtéren” zajló ese-
mények tükrében egyfajta korraj-
zot. A második felvonásban egy
képzeletbeli múzeum termeiben sé-
tálhatunk, megtekintve az „Egy ki-
állítás képei”-t, amik a mozgás, a
tánc kifejező erejének köszönhe-
tően elevenedtek meg. 
A produkció fantasztikus zenei kí-
séretét a Castello Fúvósötös adta,
akik Joplin, Ibert, Bizet, Dvorák,
Debussy, Smetana, Grieg, Mu-

szorgszkij és az Emerson Lake and Pal-
mer együttes műveit szólaltatta meg. A
telt ház előtt bemutatott előadás az idei
gödöllői tematikus kulturális évadhoz, a
Szecesszió Évéhez kapcsolódott.        (ta)

Gödöllő és testvérvárosai kap-
csolatában kiemelkedő helyet,
szinte ünnepi rangot foglalnak el
a kulturális programok. Nemrég
Brandis nad Labem Stara
Boleslav, majd Giessen aján-
dékozott meg bennünket egy-
egy feledhetetlen esttel, április
18-án pedig kárpátaljai testvér-
városunkból érkezik hozzánk a
Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház társulata. 

A határon túli magyar színészek elő-
adásában Shakespeare: Ahogy tetszik
című művét láthatja majd a gödöllői
közönség. 
„Az Ahogy tetszik nem légből kapott
mese. Élt egyszer, még a tartományok
sokaságából álló Franciaországban
egy trónbitorló, aki hercegbátyját, a
jog szerinti uralkodót megfosztotta ha-
talmától. A trónfosztott herceg, hűsé-
ges kíséretével az Ardennes-i erdőkbe
vette be magát. Sorscsapásnak hin-

nénk száműzetését, ám hamar, és na-
gyon kellemesen csalatkozunk. A há-
borítatlan természetben a főúri hajlék-
talanok lelkét hamar átjárja a szabad-
ság nyugalma.
Modern reneszánsz vígjátékot kínálok,
bizonyítandó, hogy itt és most is, ki le-
het szakadni, le lehet vetkőzni a világ
megannyi iszonyatát, és szabad sze-
relmesen ízlelgetni a titkokat. Merjük
nyakon ragadni az időt: kitágítani, a
végtelenig terjeszteni a szabadság, a
boldogság illékony pillanatát!” – így
vall Vidnyánszky Attila, a darab ren-
dezője, a színház alapító igazgatója és
művészeti vezetője. 

A beregszászi színház előadása nem
csak a településeink kapcsolatát segít
még szorosabbá tenni, hanem hitet
tesz a magyar nyelv ápolása mellett,
másrészt pedig támogatás az anya-
országon kívüli teátrum számára. Je-
gyek a Művészetek Házában vásárol-
hatók. jk

A beregszászi színtársulat vendégjátéka

Testvérvárosi „Ahogy tetszik”
Március 28-án mutatták be Gaálné dr.
Merva Mária Írók és múzsák Gödöllőn
című könyvének II. bővített kiadását a
Gödöllői Városi Múzeumban. Az új
összeállítás a korábbiak mellett többek
között Blaha Lujza, Bródy Zsigmond,
Kiss József, Kalocsay Kálmán, Dohná-
nyi Ernő és Molnár Ferenc gödöllői kö-
tődéseivel is megismerteti az olvasókat. 
A rendezvényen Szőcs Géza költő, kor-
mánybiztos mutatta be a könyvet, aki
kiemelte a szerző kutatómunkáját és
összefüggés-látását, majd úgy fogalma-
zott: „Gödöllő az elmúlt másfél század-
ban rákerült a magyar kultúra térképére.
Van valami a múltjában és a mindenkori
jelenében, ami a művészeket vonzotta
és alkotásra inspirálta. Ennek egy szép
lenyomata ez a kötet.”
Az est folyamán Mészáros Márton iro-
dalomtörténész segítségével kalandoz-
hattak az érdeklődők Gödöllő irodalmi
életében,  szó esett többek között Ottó
Ferencről, Sík Sándorról és Ferdinan-
dy Györgyről, aki a kötet szereplői kö-
zül egyetlen élő íróként meg is tisztelte
jelenlétével a bemutatót. Bepillanthat-
tunk az egykori gödöllői művésztelep

tagjainak, így Körösfői-Kriesch Aladár
irodalmi tevékenységébe is, ami részét
képezi a városi múzeumban március 23-
án, „A jó kormányos” címmel megnyílt
kiállításnak is, amivel a város a művész
születésének 150 évfordulója előtt tisz-
teleg.
Különleges élményként Ráckevei An-
na színművész tolmácsolásában hang-
zottak el többek között „Grassalkovich
Antal beteges és unalmas gondolatai”,
Sík Sándor első, Szembe a Nappal című

verseskötetének Karinthy Frigyes által
írt kritikája és Ferdinandy György: A
gödöllői ház című írása. 
A könyv további érdekessége, hogy ön-
álló fejezetként foglalkozik az 1933-as
Jamboreeval. Igaz, erről az eseményről
az első kiadásban is szó esett egy-egy

személyhez kapcsolódóan, most azon-
ban külön témaként is körüljárta a szer-
ző. A rendezvényről nem is akárkinek,
hanem a magyar irodalom jeles alak-
jának, Kosztolányi Dezsőnek a tollából
olvashatunk beszámolót. A költő a Pesti
Hírlap számára készített tudósításokat a
gödöllői eseményről. Az összeállítást
névjegyzék is kiegészíti, ami nagy segít-
séget jelent azoknak, akik egy-egy sze-
mélyről szeretnék összegyűjteni az in-
formációkat. A kiadást a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatta. jb

Szecesszió hangban, táncban

Gödöllő Táncszínház

Írók és múzsák Gödöllőn 
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Húsvéti programok

Ibolya-nap a kastélyban

KÉRDŐÍV
Készül Gödöllőn az új Közművelődési Koncepció, ezért kíváncsiak vagyunk a lakosság igényére, arra, hogy Önnek mi a
véleménye a város közművelődéséről, kultúrájáról és kulturális tevékenységéről. Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse
munkánkat!

Beküldési határidő: 2013. május 1.
Beküldési cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. vagy a rendezvény helyszíne.

1. Milyen gyakran jár Gödöllőn kulturális programokra? hetente   ⃝ havonta   ⃝ évente   ⃝

2. Befolyásolja-e a főváros közelsége a programok kiválasztásában? igen   ⃝ nem   ⃝

3. Jó ötletnek tartja a kulturális tematikus éveket? igen   ⃝ nem   ⃝

4. Tudja-e, hogy idén mi a kulturális tematikus év témája? Ha igen, kérjük, nevezze meg!

........................................................................................................................................................................

5. Ismer-e belőle néhány programot? Ha igen melyiket, írja le!

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

6. Tudja-e, milyen kiemelt művészeti csoportjai vannak Gödöllőnek? igen   ⃝ nem   ⃝

7. Soroljon fel néhány művészeti csoportot!

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

8. Hogyan követi figyelemmel munkájukat?

⃝   Rendszeresen járok a rendezvényeikre
⃝   Ritkán jutok el a rendezvényeikre, de érdekel és figyelemmel kisérem munkájukat
⃝   Sajnos az időm nem engedi ezek látogatását
⃝   Csak a médiából értesülök programjaikról

9. Elégedett-e Gödöllő kulturális életével, milyen típusú kulturális programot részesít Ön előnyben?

........................................................................................................................................................................

10. Van-e olyan művészeti tevékenység, amit szívesen látna és hiányol Gödöllőn?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(folytatás az 1. oldalról)
A Tavaszi Emlékhadjárat a maga ne-

mében egyedülálló, hisz a hasonló ha-
gyományőrző rendezvények nemzetkö-
zi szinten egy-egy hétvégére szorítkoz-
nak, ilyen több mint egy hetes esemény
megszervezése ritkaság számba megy,
hangsúlyozta az alpolgármester. A Ma-
gyar Hagyományőr Világszövetség el-
sődleges célja a magyar hagyományok,
a magyar kulturális értékek megtartása,
felvirágoztatása, a nyilvánossággal va-
ló jobb megismertetése úgy Magyaror-
szágon, mint más államokban. Nem
végeznek politikai tevékenységet, mi-
vel a magyar hagyományok örökösei-
nek az egész magyar nemzetet tekintik,
függetlenül az egyes emberek politikai
hovatartozásától.

A mai napon a több mint ezeréves
magyar történelmünk egyik legna-
gyobb sikerére, a dicsőséges tavaszi
hadjáratra emlékezünk, s tudjuk, hogy
a szabadságharc végül elesett, mégis ne-
vezhetjük ezt Dicsőséges Szabadság-
harcnak. Hisz mi az igazi dicsőség?

Az igazi dicsőség térdre kényszerül-
ni, és azután mégis felállni.

A magyar nép sokszor térdre kény-
szerült, de mindig felállt. Sok mindenki
tiport nemzetünkön, gerincünk mégis
egyenes maradt és mindig felálltunk.

De miért tudunk mindig és mindig
felállni?

Talán mert büszkeségünknél sokkal
nagyobb az alázatunk, s Isten csak az
alázatos szív ajtaján kopogtat.

Az emlékezésben segít a mai ren-
dezvény is, melyért hálás köszönet Fü-

löp Tibor úrnak és a Magyar Hagyo-
mányőr Világszövetségnek, hogy alá-
zatos munkájukkal évről-évre feleleve-
nítik számunkra a dicsőséges tavaszi
hadjárat eseményeit, az igazi dicsősé-
get, és hogy emlékeztetnek, miért lehe-
tünk még mindig itt, több mint ezer éve
a Kárpát-medencében.
Hisz fájdalom nélkül
nincsen dicsőség; lépcső
nélkül nincsen trón; tö-
vis nélkül nincsen koro-
na, mondta befejezésül
Pecze Dániel.

A tavaszi hadjárat so-
rán a tápióbicskei ütkö-
zet után  Gödöllő volt a
következő vágyott cél,
de mint általában történ-
ni szokott, a haditervek-

kel, az megváltozott. Isaszegnél zajlott
az ütközet, amely során a magyar sereg
harapófogóba fogta az osztrákokat,
emlékezett beszédében Kedves Gyula
történész. A fiatal, kreatív katonákból
is álló hadvezetés a kastélyban tartott
haditanácson úgy döntött, hogy nem
támadják szemtől szembe a Pest előtt
felsorakozott császári erőket, hanem
elsősorban ésszel „kitolják, kisakkoz-
zák” a betolakodókat az ország terüle-
téről. A hadjárat második fázisából en-
nek a tervnek a sikereire emlékezik az
ország. A történész név szerint is mél-
tatta a Gödöllőn járt katonák közül Gör-
gey Artúrt, Klapka Györgyöt, Aulich
Lajost, Gáspár Andrást és Bayer Józsefet.

A XXV. Tavaszi Emlékhadjárat részt-
vevői a kastélyból a városi temetőbe
vonultak, az Isaszegi csata emlékmű-
véhez. Itt Meleg Vanda szavalta el Pe-
tőfi Sándor Csatadal című versét. Ko-
szorút helyezett el az önkormányzat
képviseletében Pecze Dániel alpolgár-
mester, majd Fülöp Tibor, a Magyar
Hagyományőr Világszövetség vezető-
je. A Madách Imre Szakmunkásképző
és Szakközépiskola koszorúja is az em-
lékműre került.

(-v)

Gróf Teleki Pál egykori miniszterel-
nökre emlékeztek április 6-án, halálá-
nak évfordulója alkalmából a mária-
besnyői temetőben, a Teleki Pál Egye-
sület szervezésében. A
rendezvényen a cserké-
szek, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium diák-
jai és Kája Sándor, a má-
riabesnyői bazilika kánto-
ra emlékműsorral tiszte-
legtek, majd Pelyhe Jó-
zsef, az egyesület elnök-
ségének tagja, részletet

olvasott fel abból a gyászbe-
szédből, ami egykor Teleki
Pál ravatala mellett hangzott el.

A megemlékezésen Turai
János atya, a márabesnyői ba-
zilika plébánosa felszentelte a
Teleki egyesület zászlóját, ezt
követően pedig a résztvevők
elhelyezték a kegyelet virága-
it: Gödöllő önkormányzata ne-
vében Pecze Dániel alpolgár-

mester és Kis Antal képviselő koszo-
rúzott, a Teleki család nevében pedig
Teleki Géza rótta le kegyeletét.

(bdz)

Ismét színes programok várták az
érdeklődőket a királyi kastélyban az
Ibolya napon, amit a húsvét je-
gyében rendeztek meg március utol-
só és április első napján. A húsvét-
hétfőre jóra forduló időben nem
csak az épületben, hanem a díszud-
varon is lehetőség nyílt a kikapcsoló-
dásra.

Kézműves foglalkozások, koncert,
könyvbemutató, kézművesek vására,
hogy csak néhányat emeljünk ki a két-
napos eseménysorozatból, amit évről –
évre húsvét idején rendeznek meg.

A klasszikus  vásári portékák mellett
bőséges volt a kínálat a különböző hí-
mes tojásokból is, ezek készítésével a
helyszínen is ismerkedhettek a vállal-
kozó kedvű, és ügyes kezű ifjak.

A programok között kapott helyet a
giesseni egyetem szimfonikus zeneka-
rának koncertje, amit nagy sikerrel ren-
deztek meg a lovardában. A németor-
szági testvérvárosunkból érkezett együt-
tes a Szent István Egyetem és a gies-
seni Justus Liebig Egyetem együttmű-
ködésének részeként látogatott Gödöl-
lőre. A két intézmény kapcsolata már
több évtizedes múltra tekint vissza, s
erre alapozva jött létre a két város kö-
zötti testvérvárosi együttműködés. 

A koncert előtt dr. Michéli Erika, a
Szent István Egyetem külügyi rektor-
helyettese és Sán-
dorné Pálfalvy Be-
áta, a Gödöllői Test-
vérvárosi Egyesület
elnöke mondott kö-
szöntőt, majd Schu-
bert VII. „Befeje-
zetlen” szimfóniája,
Beethoven „Ah Per-
fido” op. 6. koncert-
áriája és Mendels-
sohn–Bartholdy V.
„Reformáció” szim-
fóniája csendült fel
a giesseni muzsikusok előadásában.
Ráadásként Brahms Magyar táncok cí-
mű művéből hallhatott részletet a kö-
zönség. Közreműködött Sybille Plo-
cher (szoprán). Vezényelt Stefan Ot-

tersbach zenei igazgató. A hangver-
senyt követően a dr. Fábián Zsolt, ko-
rábbi alpolgármester köszönte meg a
művészek szereplését.

Az Ibolya napi rendezvények egyik
különlegessége Herceg Egérváry Ele-
mér naplója 2. kötetének megjelenése
volt. A Barokk Színház zsúfolásig
megtelt a bemutatóra, kicsik és nagyok
egyaránt nagy érdeklődéssel forgatták
a kastélyban folyó életet bemutató
könyvet, amiben Herceg Egérváry Ele-
mérről szemszögéből kísérheti figye-
lemmel az olvasó a királyi család min-
dennapjait. Ez alkalommal azonban

nem csak a kastély falain
belül kalandozhatunk ked-
venc egerünkkel, hanem az
egykori Gödöllővel is meg-
ismerkedhetünk: Máriabes-
nyő, a Királyi Váró és az
egykori hattyús tó szépsé-
gei is feltárulnak, valamint
megtudhatjuk azt is, miért
a Grassalkovich és miért
nem az Egérváry címer dí-
szíti a kastély homlokzatát.

A sok humorral és ked-
vességgel átszőtt történetben Elemér
mellett fontos szerep jut barátainak,
gróf Gorgonzola Gézának és – az igaz
nem egér, hanem macska – báró Kastély-
Haázy Sándornak, akinek jelentős sze-
rep jutott abban, hogy hőseink megta-
lálták az egykori barokk színház nyo-
mát, aminek létezéséről korábban nem
is tudtak. 

Nos, ha valaki mindezek után azt
hiszi, hogy Elemérünk holmi régimódi
egér, az nagyot téved. Ő ugyanis – ki-
lépve az idő fogságából – folyamato-
san figyelemmel kíséri a modern tech-
nika fejlődését, és él is annak lehető-
ségeivel, így rajongói emailen (ele-
mer@kiralyikastely.hu) és a facebook
segítségségével is felvehetik vele a kap-
csolatot.

Herceg Egérváry Elemér alakját a
bemutatón Körömi Gábor keltette
életre. A könyv már kapható a kastély-
ban és a könyvesboltokban.

(kj)

A szabadságharc hagyományőrzői Gödöllőn

Az igazi dicsőségről

Emlékezés Teleki Pálra
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Április 6-án szombat, 10.30-12.00:
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: dr. Michalik László 
Tel.: 20/981-3100.

Április 7-én, vasárnap, 9-11.00:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel: dr. Horváth Márk  

Tel.: 20/3855-726.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Zsuzsi: egy tündéri csaholós minden lében
kanál aprócska pincsiszerű lány kutyus.
Igazi „mama pici kutyája” típus. Elsősor-
ban lakásba szeretne költözni. Mivel nem-
rég került be a telepre, eredeti gazdája je-
lentkezését is várjuk!

Pajti: Beagle keverék, ivartalanított
chippelt kan kutyus. Annak ellenére,
hogy keverék, a beagle-k minden tulaj-
donságával rendelkezik, így elsősorban
kint-benti kutyának adjuk, atombiztos
kerítéssel rendelkezőknek. Más ku-
tyákkal, gyerekekkel is jó kijön, nagyon
ragaszkodó kis gazfickó.

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

Kefír: Hófehér, kistestű kan kutyus. A
legjobb szó a természetére az elbűvö-
lő. Csahol, bújik, puszikat oszt minden-
kinek válogatás nélkül. Pihe-puha nagy
bundija van, így kertben is tartható.
Eredeti gazdiját is keressük, mert nem
hisszük, hogy egy ilyen bűbájkedves
kutyust kitettek volna!

Zizi: Nagyon kedves, emberszerető,
kistestű fiatal ivartalanított szuka.
Szobatiszta, jól szocializált kutyus.
Szerető gazdit keres, aki felelősen
fogja gondját viselni

TÁJÉKOZTATÁS AZ EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRÓL

Április 8-13-ig: Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97. 

Április 15-20-ig: dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.

Április 22-27-ig: Kovavet Bt. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Az interneten terjedő információ szerint megérkeztek az első fecskék Afrikából, de a hideg idő miatt rovarok nincsenek,
így 2-3 nap alatt kimerülnek, leesnek és meghalnak.
A szakemberek azt tanácsolják, ha földön fekvő fecskét találunk, ne hagyjuk ott. A Fővárosi Állat- és Növénykert Élet-
Halál házába biztos, hogy befogadják és etetik, majd szabadon eresztik.
Az Élet-Halál ház része a madármentő-állomás, ahol azoknak az elsősorban védett madaraknak adnak esélyt, amelyek
valamilyen ok miatt emberi segítségre szorulnak. Itt látják el a sérült, mentett madarakat, itt nevelik fel az elárvult fióká-
kat és innen viszik őket vissza a természetbe, ha meggyógyultak.
Az állatkert az ország legnagyobb természetvédelmi mentőtevékenységét végző intézmény, évente 1000 védett állatot
mentenek meg, ezen belül 800 madarat.

A nemzetközi LIFE+ Programban tett vállalásuknak megfelelően az idei évben
is folytatják a korábban megkezdett műfészek-kamerázási programot.
A megfigyelt műfészekbe március elején megérkeztek a ragadozó madarak,
egy kerecsensólyom pár. (A kerecsensólyom eszmei értéke példányonként 1
millió forint). A madárvédő szakemberek a fészek közelében egy életerős hím-

re, majd egy tojóra
lettek figyelmesek,
melynek szárny 
fesztávolsága meg-
haladja az egy mé-
tert. Örömmel ta-
pasztalták, hogy az
a sikeres kerecsen-
pár érkezett vissza,
akik az elmúlt év-
ben is két egészsé-
ges fiókának adtak
életet. Mivel a tojó a műfészekben fogyasztotta a hímtől kapott zsákmányát, ar-
ra következtettek, hogy a fészekfoglalás megtörtént. A madarak, ha váratlan za-
varó esemény nem történik, ebben a fészekben fognak költeni, amit a kamera
segítségével a nap 24 órájában figyelemmel kísérhetünk egész tavasszal és
nyáron, a költésen keresztül a fiókák kirepüléséig.
webkamera: http://www.mavir.hu/web/mavir/elokozvetites1

Február 15-én szenzációs négyes ik-
rek születtek a Budapesti Állatkert-
ben. A négy indiai oroszlánkölyök na-
gyon aranyos és előreláthatólag a lá-
togatók kedvencei lesznek. A páratla-
nul ritka esemény kiemelt fontosságát
az adja, hogy Magyarországon most
először szaporodtak ezek a nagyon
ritka nagymacskák.
Az indiai Gir Erdő Nemzeti Parkban
mintegy háromszáz indiai oroszlán él
természetvédelmi oltalom alatt, to-
vábbi alig háromszáz egyed pedig
Európa és Ázsia 43 állatkertjének la-
kója. Így már különösen érthető,
miért akkora szenzáció, hogy Buda-
pesten egyszerre négy indiai oroszlán
látott napvilágot.
Az afrikai eredetű oroszlánok szapo-
rodása természetesen nem volna új-
donság: a Budapesti Állatkertben már
több mint százéves hagyománya van
az oroszlánok szaporításának. Ráto-
nyi Zoltán, az Állatkert egykori igaz-
gatója már 1927-ben könyvet adott ki
az állatkerti oroszlántenyésztésről.
Arra azonban hazánkban eddig nem
volt példa, hogy az afrikai rokonnál
sokkal ritkább indiai oroszlánok sza-
porodjanak.
Shirwane, az anyaoroszlán 2008-ban
született a franciaországi Mulhouse

állatkertjében és 2010 óta él a magyar
fővárosban. Basil, az apaállat egy év-
vel fiatalabb, ő is 2010-ben érkezett
Budapestre.

Mit kell tudni az indiai oroszlá-
nokról?
A kritikusan veszélyeztetett indiai
oroszlánok létezéséről a közvéle-
mény szinte alig tud. Ennek legfőbb
oka, hogy az oroszlánokat általában
afrikai fajként szokták elkönyvelni,
hiszen a vadon élő populációk több-
sége valóban a fekete kontinensen él.
A történelmi időkben azonban a faj
Afrikán kívül, így Dél-Európában, il-
letve Délnyugat- és Dél-Ázsiában is
igen elterjedtnek számított. Ezekről a
területekről azonban – az emberi né-
pesség növekedésének, illetve az em-

ber környezet-
átalakító tevé-
k e n y s é g é n e k
következtében –
az oroszlánok
fokozatosan ki-
szorultak, ki-
pusztultak. Dél-
Európából már
az ókorban el-
tűntek, de Nyu-
gat-Ázsiában vi-

szonylag sokáig fennmaradtak. Per-
zsiában – a mai Iránban – például
még a XIX. században is éltek orosz-
lánok, többnyire a Zagrosz-hegység
vidékén található élőhelyeken. 

Napjainkra azonban már Délnyugat-
Ázsiából is teljesen eltűntek az orosz-
lánok. Így az egykor hatalmas méretű
ázsiai elterjedési területen belül ma
már csak az Indiában, közelebbről
Gudzsarát tartományban található Gir
erdőben maradtak fenn vadon élő
egyedek. A Gir Erdő Nemzeti Park-
ban mintegy háromszáz indiai orosz-
lán él természetvédelmi oltalom alatt,
további alig háromszáz egyed pedig
Európa és Ázsia 43 állatkertjének la-
kója.

zoobudapest.com

Először születtek Magyarországon indiai oroszlánok

Borneói orangután született a Nyír-
egyházi Állatparkban. Az apróság az
első állatkertben született borneói
orangután kölyök, Magyarországon.
A gondozók év eleje óta várták a sza-
porulatot, mivel a hím heves udvarlá-
sának nyáron többször is szemtanúi
voltak, s a nőstény gömbölyödő po-
cakja egyre jobban látszódott.
A kis állat, 260 napnyi vemhesség
után 2013. március 15-én jött világra
a park indonéz házában, a Zöld pira-
misban.
A huszonöt éves anyaállat, Sabatini
és párja, a huszonnégy éves Guru

2010 óta laknak a parkban. Most szü-
letett kicsinyükkel együtt, jelenleg ki-
lenc borneói orangután él a kertben.

A kicsi mindennapjait – az ember bé-
bikhez hasonlóan – az evés és alvás
tölti ki. Nemét még nem sikerült kide-
ríteni, mivel az orangután mama
egész nap ölelgeti és védelmezi.
A szaporulat azért is örvendetes, mert

az orangután a világ
leglassabban szaporo-
dó, főemlőse – 7-8 év
is eltelhet két ellés kö-
zött. A természetben a
borneói orangutánok
veszélyeztetett ember-
szabásúak, egyedszá-
muk csökkenésének
legnagyobb oka élőhe-
lyük, az esőerdők ir-
tása. mti

Zoológiai szenzáció Nyíregyházán

Ragadozómadár-fészek megfigyelés 2013.

IDEIGLENES BEFOGADÓ
GAZDIK JELENTKEZZENEK!

Ideiglenes befogadó gazdik-
nak várjuk kutyaszerető em-
berek jelentkezését. A kutyák
élelmezéséről és orvosi ellátá-
sáról gondoskodunk! 
Gödöllői Civil Állatévődők
Tel.: 70/281-9555

Több fecske se csinál nyarat

Éhen halnak a fecskék
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Újabb vereséget szenvedett el a
Futsal NB I. felsőházi rájátszásá-
ban a Gödöllői Bikák csapata,
akik ezúttal az MVFC Berettyóúj-
falu otthonából távoztak 4–2-es
zakóval.

A mérkőzés előtt már rossz hír fogadta a
gödöllőieket, ugyanis a még ősszel a pá-
lyán megnyert, majd óvás után a zöld
asztalnál elveszített és aztán végül
ugyanitt újra megnyert Aramis elleni
pontokat újra elvették a mieinktől. Ez
azt jelentette, hogy három pont mínusz-
szal utaztak Baranyai Pálék a Hajdú-
Bihar megyei településre. Szegény em-
bert még az ág is húzza, szokták monda-
ni, ugyanis nem elég a pontlevonás, el-
tiltás és munkahelyi elfoglaltság miatt
mindössze nyolc játékossal vágtak neki
az útnak.

A találkozón aztán igazolták a mieink,
hogy egyenlő partnerei tudnak így is
lenni a 2. helyen álló alakulatnak, de ez
sajnos végül csak kapufákban mutatko-
zott meg, az eredmény a vendéglátók
javára billent, 4–2-re kapott ki a Gö-
döllő. 
Vereségével  és a levont 3 ponttal a csa-
pat 38 pontos, és visszacsúszott a tabella
4. helyére, a szintén 38 pontos Szeged
mögé.
A következő ellenfél a toronymagasan
listavezető Rába ETO lesz idegenben
április 12-én. Hazai pályán legközelebb
április 19-én láthatják majd a gödöllői
szurkolók a csapatot, amikor is a buda-
örsi Aramist fogadják a gödöllőiek.
Futsal NB I felsőházi rájátszás, 4. for-
duló: MVFC-Berettyóújfalu – Gödöllői
Bikák-Vasas Phiton 4–2 (2–2)
Gól: Ughy Márk, öngól -lt-

Futsal – Szegény ember esete...

Kapufákban jobbak voltunk

Továbbra is veretlen a Gödöllői
SK Pest megyei I. osztályban
szereplő labdarúgó csapata. A
bentmaradás szempontjából
igen fontos idegenbeli találko-
zón ért el ezúttal 2–2-es döntet-
lent a GSK Kiglics Gábor két gól-
jának köszönhetően.

Jenei Sándor legényei a pocsék időjá-
rás miatt bő egy hónapos kihagyást kö-
vetően léptek újra pályára a tavaszi sze-
zonban a sorozatos meccshalasztások
miatt. A Kisnémedi elleni, a bentmara-
dás szempontjából igen fontos idegen-
beli meccs tétje a felzárkőzás volt,
ugyanis egy esetleges győzelemmel 1
pontra megközelíthette volna a csapat
riválisát a tabellán. 
A nehéz, sáros talajon lejátszott párharc-
ban a házigazdák szereztek vezetést az
első félidő közepén, de Kiglics előbb
egyenlített még a szünet előtt, majd a
folytatásban vezetéshez juttatta a Gö-
döllőt. Ekkor úgy tűnt, hogy meglesz a
hőn áhított három pont, de sajnos a 89.
percben egyenlíteni tudtak a vendéglá-
tók, így csak egy pontnak örülhettek a
mieink. A két gólt szerző gödöllői labda-
rúgó a lefújást követően mérgében meg-
rúgta labdával az egyik asszisztenst,
amiért jutalmul piros lapot kapott.
A Gödöllői SK 26 pontjával továbbra is
a 10. helyen áll a tabellán. Lapzártánk
után, április 10-én pótolja egyik elma-
radt meccsét a csapat és utazik a 2. he-
lyen áló Halásztelekhez.
Pest megyei I. osztály, 21. forduló
Kisnémedi – Gödöllői SK 2–2 (1–1)

Gól: Kiglics Gábor (2).

Megyei III. Osztály – Hazai
döntetlen a listavezető ellen

A Gödöllő kettő is hosszas pihenő után
lépett újra pályára, hazai környezetben
fogadta a listavezető Sóskút csapatát.
Legéndi György együttese második 
félidei jobb játékával megérdemelten ért
el 2–2-es döntetlent és továbbra is a ta-
bella 3. helyét foglalja el 29 ponttal.
Pest megyei III. osztály nyugati cso-
port, 18. forduló
Gödöllői SK II. – Sóskút 2–2 (0–1)
Gól: Legéndi Balázs, Ács Zoltán

Pest megyei Kupa – Legjobb 16
között a Gödöllő

A jövő évi Magyar Kupa főtáblára jutás
a tét a Pest megyei kupasorozatban, ahol
a Gödöllői SK még talpon van. A me-
gyei kupaküzdelem 4. fordulójában a
Hévízgyörk együttesét fogadták és ver-
ték a mieink, ezzel a legjobb 16 csapat
közé jutottak. A legjobb nyolcba jutásért
a következő ellenfél a Kismaros – Ve-
resegyház párharc győztese lesz, a talál-
kozót április 24-én Gödöllőn rendezik
majd.
Pest megyei kupa, 4. forduló
Gödöllői SK – Hévízgyörki SC 2–0
(1–0) Gól: Bánki Edömér, Orbán Le-
vente -ll-

Labdarúgás: 2–2 volt a sláger

Kiglics duplájával pontos a Gödöllő

Pest megyei I. osztály, 22. forduló
Április 13., szombat 15:30
Gödöllői SK – Újlengyel

Táncsics Mihály úti Sportcentrum

Tápiószecsőn került megren-
dezésre a Diákolimpia megyei
Mezei Futóversenye. Ez a ver-
seny azért is volt nagy jelentő-
ségű, mert itt vívhatták ki a jogot
az országos megmérettetésre a
korcsoportjukban, egyéniben 1-
6. között végzett futók, illetve az
első három csapat.

Ez sok gödöllői iskolásnak sikerült, így
több mint 50-en állnak majd rajthoz az
április 18-án, városunk által rendezett
országos döntőn. A gödöllői iskolák kö-
zül 11 csapat, míg egyéniben 20 futó áll-
hat majd rajthoz.
II. korcsoport leány egyéni: 4. Eszenyi
Napsugár (Hajós), 5. Szabó Flóra (Ha-
jós), Csapat: 1. Hajós (Eszenyi N., Sza-
bó F., Kaló Johanna, Siklósi Laura, Rat-
kai Panna), 3. Erkel (Gódor Fanni, Ab-

rán Hanga, Pertis Katica, Soós Dorina) 
II. kcsp., fiú egyéni: 2. Tóth Benedek,
3. Miknyóczki Ádám, 6. Laubert Tardos
(mindhárom Hajós), Csapat: 1. Hajós
(Tóth B., Miknyóczki Á., Laubert T.,
Fülep Dániel, Vilhelm Tamás)
III. kcsp., leány csapat: 3. Erkel (Ma-
joros Sarolta, Pótha Johanna, Borbély
Kíra, Rózsavölgyi Krisztina, Zarándi
Nikolett), III. kcsp., fiú egyéni: 3.
Kovács Balázs (Hajós)
IV. kcsp., leány csapat: 2. Erkel (Pá-
linkás Henrietta, Németh Eszter, Berta
Barbara, Budaházi Vanda), 3. Líceum
(Erőss Katica, Botyik Alexandra, Ilos-
vai Zita, Szűcs Virág, Beranek Doroty-
tya), IV. kcsp., fiú egyéni: 1. Pápai Be-
nedek (GEAC- Aszód), 2. Fekete Ábel
(Líceum), 3. Bencsik Gergő (Szent Im-
re), 5. Ferencz Ábel (Premontrei), Csa-
pat: 2. Premontrei (Ferencz Á., Gémesi

Botond, Deme Dániel, Sarkady Bence,
Lovász Barnabás)
V. kcsp., leány egyéni: 2. Ferencz Anna
(Premontrei), 5. Koczkás Dóra (Török),
6. Lőrincz Nóra (Török), Csapat: 2.
Premontrei (Ferencz A., Nagy Katalin,
Retzler Zsófia, Juhász Réka, Keresztes
Viktória), 3. Török (Koczkás D., Lő-
rincz N., Madácsi Flóra, Tam Viola, Te-
leki Eszter)
V. kcsp., fiú egyéni: 1. Kapitány Erik
Török, 6. Jenes Zoltán Damjanich Csa-
pat: 3. Török (Kapitány E., Kalinovits
Sándor, Kádasi Marcell, Balla Dávid,
Szabó Bence)
VI. kcsp., leány egyéni: 5. Szűcs Boró-
ka Líceum, 6. Kinde Vanda Premontrei,
Csapat: 3. Premontrei (Kinde V., Bo-
bok Eszter, Csepregi Anna, Szeghalmi
Liliana, Tóth Eszter), VI. kcsp., fiú
egyéni: 1. Pápai Márton (Premontrei),
4. Detzky Ádám Líceum, 6. Hamar Ger-
gely (Líceum), Csapat: 3. Líceum (Det-
zky Á., Hamar G., Asztalos Levente,
Szilágyi Gergely, Liszkai Tamás)       

-tt-

Diákolimpia – Megyei mezei futóverseny

Több mint félszázan a döntőn

Április 6-án, Érden rendezték
meg az Akrobatikus Torna Szak-
ág Országos Diákolimpia döntő-
jét, ami – az országos bajnokság
mellett – a szakág legfontosabb
versenye.

A Grassalkovich SE hét egységet indí-
tott a megmérettetésen. Az AG 12-18
korcsoportban (régen ifjúsági I.) a női
hármas Papp Kinga, Papp Csenge, Al-
ton Sophie, valamint a serdülő II. kor-
csoportban a leány hármas: Szabó Csil-
la, Darabont Zsanett, Kőhler Kitti is
az első helyen végzett.
A serdülő kettőben a gödöllői vegyes

páros (Trézsi Richárd, Tóth Veronika)
a második helyen zárta az idei megmé-
rettetést. A nagyon erős mezőnyben kie-
melkedően jó helyezést ért el a gyermek
korcsoportban leány párosban a Gerhát
Laura, Horváth Léna duó, akik az 5.
helyet szerezték meg, míg a Darabont
Júlia, Zamecz Kitty, Lőrincz
Boglárka leány hármas a 8. lett.
A “B kategóriás” – még nem le-
igazolt – GSE tornászok is kitettek
magukért. Újonc korcsoport fiú pá-
rosban a Varga Levente, Kőhler
Csaba kettős, valamint a gyermek
korcsoportban induló leány hármas
(Méder Boróka, Horváth Do-

rottya, Bréda Abigél) is az első helyet
ért el.
Kőhler Ákos edző így értékelte az idei
diákolimpiai szereplést: – Az elért tel-
jesítményre minden egységnél büszkék
vagyunk. Köszönjük a versenyzők és
edzők áldozatos és szorgalmas munká-
ját. A nagyszámú gödöllői szurkolócsa-
pat ezen a versenyen is kiváló hangula-
tot teremtett, ezzel is segítve az egysé-
gek teljesítményét.     -ll-

Akrobatikus torna – Diákolimpián

Grassalkovich SE sikerek

A papírformát megcáfolva bra-
vúros döntetlent ért el a Gö-
döllői Sakkbarátok kettő a má-
sodik helyen álló Visegrád ott-
honában.

Az éltáblás Kőszegi Lajos magabiz-
tos győzelmet aratott, míg a tizenkét
éves ifjúsági játékos Törőcsik Jó-
zsef, aki Jövő Reménysége díjat ve-

hetett át az idén, meglepetésre le-
győzte a visegrádiak csapatvezetőjét.
Pest megye I/A osztály
Visegrád – GSBE 2,5–2,5
Győzött: Kőszegi L., Törőcsik J.;
Döntetlen: Molnár L.; Vesztett: Fehér
M., Fehér J.
Következő mérkőzés: 
Április 14., vasárnap/Pest megye Szu-
per csoport: Szentendre – GSBE -vb-

Sakk – Bravúros döntetlen

Egy pont Visegrádról

Időpont: Április 26., péntek 19:00
Helyszín: ALMA MATER
Jelentkezni lehet: április 20-ig
telefonon: 06/30-409-09-69
email-en: erkelszk@gmail.com
Belépőjegy vacsorával: 3500 Ft
További információk:
www.grcvolley.hu

RÖPLABDÁS BÁL!

Április 10-én, szerdán kezdődik a
női röplabda NB I. idei fináléja, a
párharc résztvevői a TEVA-Gö-
döllői RC, valamint a címvédő és
kupagyőztes Vasas-Óbuda csa-
pata lesz.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó
viadal első összecsapását Gödöllőn ren-
dezik majd 18 órás kezdéssel a SZIE
sportcsarnokában.
A két csapat egymás ellen az idén csak
egyszer találkozott, ugyanis a bajnokság
alapszakaszában a Gödöllő nem vett
részt. Az az egy találkozó viszont igen
fájó volt, ugyanis a Magyar Kupa dön-
tőjében randevúztak a csapatok. A már-
cius elején, éppen Gödöllőn sorra kerülő
fináléban a Vasas 3–0-ra verte a miein-
ket, megnyerve ezzel a kupát. A bajnoki

címvédő óbudaiak az alapszakaszban
19 találkozón 18 győzelmet és egy vere-
séget számláltak, ezzel megnyerve az
alapszakaszt. A negyeddöntőben a Bu-
dapest SE-t, míg az elődöntőben Békés-
csabát verte 3–0-ás összesítéssel, így

jutva el a döntőig.
A TEVA-GRC útja külföldön
indult, ugyanis a hazai alap-
szakasz helyett a Közép-eu-
rópai Ligában pallérozódott
az idén Ludvig Zsolt egy-
üttese. A magyar bajnokság
rájátszásának sorsolását a 
szabályok szerint így a
mieink várták az első helyen

rangsorolva. A negyeddöntőből az UTE
ellen 3–0-ás, míg az elődöntőből az
Aluprof TF Budapest ellenében 3–1-es
összesítéssel jutottak tovább Széles
Petráék.
Így vágnak neki tehát a csapatok a finá-
lénak, amelyet élőben közvetít a Digi-
Sport televízió a helyszínekről. Az egyik
fél harmadik győzelméig tartó párharc
remélhetőleg gödöllői örömünneppel ér
majd véget és megszerzi fennállása első
bajnoki címét a csapat, amihez a szurko-
lók biztatása is kell majd, tehát aki tehe-

ti, látogasson el a SZIE csarnokba és
szurkoljon a gödöllői hölgyeknek.
A döntő első három mérkőzése:
Április 10., szerda 17:30: TEVA-
Gödöllői RC – Vasas Óbuda/ Április
13., szombat 16:45: Vasas Óbuda –
TEVA-Gödöllői RC/ Április 16., kedd
18 óra: TEVA-Gödöl-lői RC – Vasas
Óbuda

Utánpótlás – Döntő küszöbén a
Sasok

Egy lépéssel közelebb az országos dön-
tőhöz a TEVA-Gödöllői Sasok fiú 15
éves csapata, akik ezúttal Szombathe-
lyen parádéztak. A Vas megyei városban
rendezték meg a fiú országos gyerek 
röplabda bajnokság 4. tornáját. A Gö-
döllői Sasok csapata magabiztos játék-
kal győzte le a Dág és Szombathely csa-
patát és ugyan kikaptak a Kaposvártól,
így is csoportmásodikként várhatják a
folytatást. Amennyiben április 20-án
Kaposváron meg tudják ismételni a
szombati eredményeket, résztvevői le-
hetnek az országos döntő hatos táborá-
nak. A csapat: Baki Bálint, Bordács
Márton, Kovács Bálint (csapatkapi-
tány), Kovács Dávid, Nagy Zsombor,
Vas Ákos, Wirnhardt Bence, edző:
Wirnhardt Oszkár.

-tl-

Röplabda – Szerdán kezdődik a döntő

Aranyra hajt a TEVA-GRC

Április 6-án rendezték a Pólus
Futónapot, ahol az atléták, im-
máron 17 éve mezei verseny ke-
retében nyitják meg a szabadté-
ri versenyidőszakot.

A GEAC atlétái igen szép számban vet-
tek részt a futóversenyen, amelyen sok
éremnek örülhettünk és összesen hét
aranyat nyertek. Kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak és az abszolút kategó-
riában az első három között célba ért
versenyzők.

1998-as fiúk: 1. Fekete Ábel, 2. Bencsik
Gergő, 3. Skribek Mátyás; 1999-es fiúk:
1. Kapitány Márton, 2. Hamar Miklós;
1998-as lányok: 2. Szmrtyka Júlia;Ifi fi-
úk: 1. Kapitány Erik; Junior lányok: 3.
Zsíros Zsanett; 2000-es lányok: 3. Cser-
nyánszky Sára.
A vidéki versenyzők között érmet szer-
zett: 2003-as lány: 1. Novák Kíra, 2. Da-
róczi Kata, 3.Tóth Kincső; 2003-as fiú:
3. Ladányi Viktor; 2002-es lány: 2. Kaló
Johanna, 3. Ratkai Panna; 2002-es fiúk:
1. Mihajlovich Alex, 2. Vilhelm Tamás,

3. Török Vilmos; 2001-es fiú: 1. Vo-
loncs Balázs, 3. Mihály Ádám; 2001-es
lány: 1. Zarándi Nikolett, 3. Fatér Katal-
in; 2000-es fiú: 3. Kovács Balázs; 2000-
es lány: 3. Varga Vivien; 1999-es lány:
1. Konkoly Natália, 2. Németh Eszter, ;
1998-as lány: 2. Pálinkás Henrietta, 3.
Kovács Emma. Csapatban az ifi lányok
(Nagy Imola, Koczkás Dóra, Halcsik
Anett), az ifi fiúk (Kapitány Erik, Jenes
Zoltán, Bencsik Dániel) és a junior
lányok (Zsíros Zsanett, Moldován-
Horváth Katinka, Kiss Tünde) egyaránt
az 1. helyen végeztek.
Edzők: Benkő Ákos, Gadanecz György,
Körmendy Katalin

-kk-

Atlétika – Megkezdődött a szabadtéri szezon

Hét első hely a Pólus kupán
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A múzeum új időszaki kiállítása a
földszinti teremben:

A JÓ KORMÁNYOS 

Körösfői-Kriesch Aladár 
(1863 – 1920) 
emlékkiállítás

Megtekinthető november 3-ig, 
szerdától vasárnapig 
10 és 16 óra között

ÁPRILIS 15 - 26 KÖZÖTT 
A KIRÁLYI VÁRÓ ZÁRVA TART 

az új cserkész időszaki kiállítás 
építése miatt. 

Megnyitó: 
április 27-én, szombaton

Szeretettel várunk mindenkit, akit
érdekel Gödöllő múltja

2013. április 11-én, csütörtökön,
17 órakor a múzeumba

Mostani témánk: A Szabadság út
Kérjük, akinek van régi fényképe,

dokumentuma az említett gödöllői
területről, hozza magával beszken-
nelve min. 600 dpi-s felbontásban.

Ha valakinek  segítségre van 
szüksége a szkennelésben, akkor

forduljon nyugodtan a szervezőhöz
a Gödöllői Városi Múzeumban:
Kerényi B. Eszter, 20-8289-407

FIGYELEM!!! A HELYSZÍN NEM A
KIRÁLYI VÁRÓ, HANEM A

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM!

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 28-422-003 

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

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, min-
den 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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

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

Április 8-14-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Április 15-21-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
ÜGYELETEK

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

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 

dr. Gémesi György polgármester fogadónapját 
április 3. helyett április 17-én tartja, 10-12, valamint 14-16 óra között. 

GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET – 1 SZÁZALÉK

A 2013. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT,
IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

1. Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről – értelmében azoknak a személyeknek adományozható, akik:
a.) kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,
b.) magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai mód-
szerek kidolgozásában és  alkalmazásában. 
c.) színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, neve-
lését.
2. A díjban évente legfeljebb 3 személy részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. 
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinethez
eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., kovacs.reka@godollo.hu).
Határidő: 2013. április19., 12 óra

Guba Lajos, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke sk.

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

A Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal tisztelettel meghívja az
ÁROP (Államreform Operatív Program) „Jogalkalmazás javítása a
mezőgazdasági szakigazgatásban 2.” című pályázat keretében meghir-
detett szakmai továbbképzésre.

A képzés célja a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló a 62/2011. (VI.30.) VM
rendelet alkalmazásának ismertetése a vendéglátó és étkeztető létesítmé-
nyek vezetői, a vendéglátó szakemberképzés oktatói és a képzésben részt-
vevő gyakorlóhelyek gyakorlatvezetői számára. 
Előadó: Zoltai Anna, a NÉHIB Vendéglátás- és Étkeztetés Felügyeleti Osz-
tályának vezetője.

A képzés időpontja és helyszíne: 2013. április 25., Gödöllő, Szabadság tér 7.

A képzésben való részvétel – amelyről a résztvevők igazolást kapnak –
ingyenes, azonban előzetes jelentkezéshez és regisztrációhoz kötött. A
regisztrációt a képzés előtti héten, illetve a jelentkezési létszám betöltésekor
lezárjuk.
Jelentkezni a NÉHIB honlapján keresztül lehet a képzési helyszín meg-
jelölésével a www.nehib.gov.hu címen, ahol bővebb tájékoztatást találnak
az érdeklődők. 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

MEGHÍVÓ 

VENDÉGLÁTÓ ÉS ÉTKEZTETŐ VÁLLALKOZÁSOK,
ÜZLETEK VEZETŐINEK, VENDÉGLÁTÓ 

SZAKOKTATÓKNAK

Gödöllő város Polgármesteri Hi-
vatala munkatársat keres beru-
házói munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó felada-
tok:
A városüzemeltetéssel, felújítások,
beruházások előkészítésével és le-
bonyolításával kapcsolatos felada-
tok végzése. 

Az állás betöltetésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egyetemi vagy főiskolai szintű
építészmérnök, építőmérnök, vagy
egyéb műszaki szakképzettség és a
beruházások szervezésével, bonyo-
lításával, felügyeletével, statiszti-
kai áttekintésével összefüggő szak-
képesítés
– vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség

Beruházói és kivitelezői munka-
körben szerzett gyakorlat előnyt je-
lent.

A jelentkezéseket az önéletrajz
megküldésével személyesen vagy
postai úton kell benyújtani Gödöllő
város jegyzőjének címezve (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.) április
25-ig.

Dr. Nánási Éva sk. 
címzetes főjegyző

Felhívás 
beruházói 
munkakör

FELHÍVÁS – bölcsődei felvételi kérelem
Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei fel-
vételi kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által
fenntartott bölcsődékben:

2013. MÁJUS 6-10-IG,  8-17 ÓRÁIG

1. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Palota-kert (Tel. :410-906)
Bölcsődevezető: Varga  Gyöngyi
2. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. (Tel. :410-566)
Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné
3. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel. :422-072)
Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal
vinni:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ
kártyája és lakcímkártyája.
– A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Felhívás – óvodai jelentkezés
Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott
óvodákba történő jelentkezés időpontja:

2013. MÁJUS 6-10-IG, 8-17 ÓRÁIG

A 2013/2014-es nevelési évre való jelentkezés feltétele a betöltött 3. életév és
gödöllői lakhely vagy tartózkodási hely. 
Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a kör-
zetük szerinti óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kár-
tyája és lakcímkártyája.
– A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
– Az óvodák elérhetőségei és az óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján
érhetők el.

dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
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A szálloda földszintjén üzlethelyiségek kiadók!

Érdeklődni: Gselmann Kati

06-20/392-8303

SZAKÁCSOT ÉS FELSZOLGÁLÓT
KERESÜNK!

Az Erzsébet Királyné Szálloda
étterme megbízható, munkájára igényes

szakácsot és felszolgálót keres!

Önéletrajzot az étterembe vagy a
sandor.kontos@freemail.hu címre kérünk.



KÖZLEMÉNY
+Ajándék hirdetések a Gödöllői Szolgálat-
ban. Részletek az irodában vagy telefonon.

INGATLAN
+Gödöllőn, a Szabadság úton családi ház
eladó. Telek: 909m2, két utcáról nyíló.
Érdeklődni: 06 20/ 475-6948.

+Gödöllőn családi ház (áron alul) csendes,
nyugodt helyen, a Kastély közelében eladó.
Tel: 20/944-3356

+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2
szoba+ nappalis újépítésű ikerház 350nm-
es telken, kocsibeállóval 18,8MFt-ért kulc-
srakészen eladó. 20-772-2429 

+ÁRON ALUL Szőlő utcában 69 nm-es, nap-
pali +2 szobás lakás eladó iár: 10.9MFt 20-
804-2102

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás,
felújított, gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár:
11MFt 20-772-2429 

+JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, felújí-
tandó, magasföldszinti, konvektoros lakás
8.6Mft-os irányáron eladó! 20-539-1988

+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó
2szobás felújított lakás Iár: 7.2MFt  20-
8042102    

+Eladó az Erzsébet Krt-on műanyag
nyílászárós 2 szobás lakás Iár: 8.29MFt!!
Eladó a központban 2 szobás, cirkós lakás
kocsibeállóval Iár:9.5MFt 20-804-2102 

+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 20-8042102

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

+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétsz-
intes 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

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs csalá-
di 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). 

+Eladó Pécelen, egy 480 nm-es építési
saroktelek, bontandó házzal, 30% beépítési
lehetőséggel, SÜRGŐS, ezért alkalmi áron:
6,6 m Ft.-ért! Referencia szám: 3695 Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Remsey krt.-on, egy két-
szintes, egyedi fűtéses, nappali+amerikai
konyhás, beépített, gépesített konyhabútor-
ral+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
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Szadán, 20 ban épült amerikai típusú,
gépesített 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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, Erzsébet parkkal szemben, 100
nm-es nappali+3 szobás családi ház, örök-
zöldekkel beültetett kertrésszel, garázzsal
eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn, Kastély mögött, polgári
házból átalakított társasházban egy 52 nm-
es 1 szobás, kertkapcsolatos téglaépítésű
lakás. Referencia szám: 3659 I.ár: 8,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő Rózsadombján, a Perczel Mór
utcában, alkalmi áron egy nappali+4 szobás,
örökpanorámás, kifogástalan állapotban lévő
családi ház. Referencia szám: 3676 I.ár: 24,5
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Szadán, 1980-ban épült, 60 nm-es amerikai
konyhás nappali+1 szobás cirkófűtéses csalá-
di ház, gyümölcsössel, örökzöldekkel 600 nm-
es telekkel eladó. Referencia szám: 3696 I.ár:
12,8 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó az Egyetem téren, Gödöllőn, egy
téglaépítésű, magasföldszinti, 2 szobás örök-
lakás. Nyílászárók cserélve. I.ár: 9,5 m Ft. Refer-
encia szám: 3683 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 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 ingat-
lanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is. Ref-
erencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
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

+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

+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, felújí-
tott lakás eladó 10,95 MFt-ért. LIPCSEY
Ingatlaniroda, 30-6336-110, www.lipcsey.com 

+Gödöllőn eladó egyszintes családi ház:
nappali +3 háló, garázs, 789 nm kert
22,5MFt. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-30-
6336-110, www.lipcsey.com 

+SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllőn Palota-
kerten 44 nm-es 1 szobás lakás eladó!
3.emeleti, MÉRT távhős, világos, alacsony
rezsivel (decemberben a fűtés díja: 13.000Ft
volt!!!)! IÁr.:6.2 MFt. Tel.:0630/228-1060

+NAGYON JÓ ÁRON! Gödöllőn központban
44nm-es, 2 szobás, jó állapotú lakás saját
tárolóval, tehermentesen eladó. AZONNAL
költözhető! Kedvező rezsiköltség, házközpon-
ti fűtéssel! IÁr.:7.2 MFt. Tel.: 30/228-1060

+JÓ ÁRON! Gödöllőn János utcánál eladó
egy MAGASFÖLDSZINTI, TÉGLA építésű,
KONVEKTOROS fűtésű, 38 nm-es, 1 szobás,
Új nyílászáróval, jó állapotú lakás, saját
tárolóval. IÁr.:7.3 MFt. Tel.:0630/228-1060

+JÓ ÁRON! Gödöllőn János utcában MAGAS-
FÖLDSZINTI, 51nm-es, 2 szobás, TÉGLA, KON-
VEKTOROS fűtésű lakás, SAJÁT TÁROLÓVAL
eladó. IÁr.:8.6 MFt. Tel.: 30/228-1060

+NAGYON JÓ ÁRON, SÜRGŐSEN ELADÓ!
Gödöllőn, János utcánál tégla, KONVEK-
TOROS, 69nm-es, 1+2 félszobás, 3.
emeleti, nagy ERKÉLYES, jó állapotú lakás,
szigetelt házban eladó. IÁr.:10.9 MFt.
Tel.:0630/228-1060

+JÓ ÁRON! Gödöllőn, ERZSÉBET PARKNÁL,
TÉGLA, 54nm-es, magasföldszinti, 1+ 2 fél
szobás, ERKÉLYES, igényesen FELÚJÍTOTT
lakás eladó! Új műanyag nyílászárók redőn-
nyel! IÁR:11.3 MFT. Tel.:0630/228-1060
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www.bekesi.hu

JÖJJÖN EL EGY TESZTVEZETÉSRE, ÉS WSR VIP-BELÉPŐT NYERHET A HUNGARORINGRE!
A BELÉPŐ F1 BOXLÁTOGATÁST, RAJTRÁCSLÁTOGATÁST, ÉLMÉNYKÖRT ÉS HELYSZÍNI 

VENDÉGLÁTÁST TARTALMAZ.

CLIO NAPOK ÁPRILIS 15-20.

TERET AD A FORMÁNAK
ÚJ RENAULT CLIO GRANDTOUR 

A feltüntetett ajánlatok 2013. április 1-jétől 30-ig, visszavonásig vagy a készlet erejéig, kizárólag magánszemélyek számára érvényesek, és tartalmazzák az áfát. *A garancia 5 év, vagy 

100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek” tartalmazza. Clio és Clio Grandtour vegyes fogyasztás l/100 km: 3,6 – 6,3; 

CO2-kibocsátás g/km: 93 – 144. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előír t mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben! 

BÉKÉSI-FÓT KFT., 2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40., TEL.: 06 27 358 270;  2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164., TEL.: 06 28 52 52 52

• GAZDASÁGOS MOTOROK, AKÁR 3,6 L/100 KM VEGYES FOGYASZTÁSSAL 
• FEDÉLZETI NAVIGÁCIÓS ÉS MULTIMÉDIA RENDSZER • AKÁR 1380 LITERES CSOMAGTÉR

a RENAULT 
ajánlásával

Keddenként 11-18 óráig

tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66

70/381-76-9470/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  18; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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+SÜRGŐSEN, ALKUKÉPESEN! Gödöllőn
Antal-hegyen, kétszintes, belül teljesen
felújított, 100 nm-es 3 szobás családi ház
eladó, garázzsal, 1200 nm-es VADRE-
GÉNYES GYÖNYÖRŰ KERTTEL! IÁR:18 MFT.
Tel.:0630/228-1060

+KIEMELT AJÁNLAT! Gödöllőn KÖZPONTban
tágas 120 nm-es, 5 szobás, szép sorház
eladó kis kerttel és garázzsal! IÁR:24.4 MFT.
Tel.:0630/228-1060 

+Tulajdonostól eladó 69m2,-es felújított,
konvektoros, 4, emeleti lakás a Szőlő
utcában. Ár: 12,0 m Ft. Mobil: 30-224-75-
63, http://lakas.crea.hu 

+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 

+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, Palotakert lakótelepen eladó áta-
lakított, felújított 44 nm-es, másfélszobás
lakás. Ár: 8MFt. Galgahévízi horgásztónál
(üdülőterület mellett) mezőgazdasági föld
(3560nm) eladó. Tel: 06-20-968-0336 

+Eladó 1070 nm-es bekerített TELEK Gödöllőn
4,2 MFt-os irányáron, ill. egy 2785 nm-es
TELEK iár: 2,2 MFt-ért. Tel: 06-30-771-5794 

+ELADÓ vagy CSERE: Isaszegen, főút mögöt-
ti csendes utcában, tömegközlekedéshez is
közel, 75 nm-es, összkomfortos családi ház
900 nm-es telken, tehermentesen eladó, vagy
elcserélhető gödöllői erkélyes lakásra (1-
2.em.) értékegyeztetéssel. Garázst beszámí-
tok. Tel. este 7-8 között 06-20-918-9528 

+DOMONYVÖLGYBEN a strandtó és a
kettes horgásztó között 1160 nm-es telek
eladó. Tel: 06-20-260-8636 

+SÜRGŐSEN, kedvező áron eladó egy 1+2 fél-
szobás, felújított, gázkonvektoros lakás, közpon-
thoz közel a Szőlő utcában. Csendes környék,
alacsony rezsi. Iár: 10,9MFt. Tel: 20/345-0074 

+Sürgősen eladó Palotakerten tulajdonos-
tól 1.em. 57nm-es, 2szobás DNY-i fekvésű,
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 

+TÓ-LAK INGATLANIRODA INGATLANOKAT
KERES-KÍNÁL. Tel: 06-30-951-1997  www.to-
lak.com, info@to-lak.com. 

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn, frekventált helyen három szobás
összkomfortos családi ház garázzsal hosszú
távra kiadó. Tel: 06-20-9443356

+Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80 nm-es,
bútorozott lakás nemdohányzóknak kiadó
havi 70eFt + rezsiért. Tel: 30-287-8662 

+Gödöllő központjában kétszobás, bútoro-
zott lakás igényesnek kiadó. Erkélyes, külön
vízóra, külön gázóra. Bérleti díj: 50.000,-
Ft/hó, kéthavi kaució. Tel: 06-30-259-1906,
06-30-2-228-909 

+Szoba-konyhás zuhanyzós, bútorozott
fatüzelésű lakás alacsony rezsivel 1 szemé-
ly részére kiadó! 1 havi kaució szükséges.
Tel: 06-30-609-8707 

+Gödöllő belvárosában 90 nm-es, egyedi
fűtésű, légkondis, tágas lakás április 1-től
85.000,-Ft + rezsiért kiadó. 2 havi kaució
szükséges. Tel: 06-309-617-621 

+Gödöllőn 1 fő férfi részére bútorozott,
kisméretű szoba, konyha, zuhanyzó reális
áron kiadó. Kaució nincs! Érd: 20-221-6172 

+Gödöllőn, központhoz közel 2 szobás
lakás kiadó. 50eFt + rezsi. Tel: 70-526-0174 

+Gödöllőn, Mikszáth K. utcában 2 szobás, nagy
konyhás, összkomfortos, jó állapotú családi
ház kiadó. A kert rendezett, cserépkályha is
van. Iár: 85eFt. +rezsi. Tel: 20-499-7306 

+Gödöllőn, Mikszáth K. utcában 2 szobás, nagy
konyhás, összkomfortos, jó állapotú családi
ház kiadó. A kert rendezett, cserépkályha is
van. Iár: 85eFt. +rezsi. Tel: 20-499-7306 

+Gödöllőn kiadó családi ház tetőtere
hosszútávra. 2 szoba, nappali, konyha,
fürdőszoba, külön órákkal, kocsibeállási
lehetőséggel. Iár: 60eFt. Érd: 70-7010-958 

+Gödöllőn HÉV végállomástól 2 percre
családi házban külön bejárattal kisméretű,
szoba-konyha, fürdőszobás, összkomfortos
lakrész teljesen berendezve kábeltévével,
kocsibeállási lehetőséggel hosszútávra
30.000-ért + kicsi rezsivel kiadó. 06-20-
915-0341, 06-28-417-125 

+Gödöllőn, családi házban külön bejárat-
tal szoba, konyha, zuhanyzó kiadó
hosszútávra. Konvektoros fűtési
lehetőség. Érd: 70-575-0846 

+Hosszútávra kiadó kertes házban 65nm-
es, 2szobás lakrész (konyha, fürdő, spejz,
WC, internet, kábeltévé, külön gázóra,
garázs) külön bejárattal házaspárnak vagy 2
nőnek. 06-30-581-3827 

+Gödöllőn a Szent János utcában kiadó egy
kétszobás, bútorozatlan, konvektoros lakás.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: 30-638-4947 

+Kiadó Gödöllő KOSSUTH LAJOS utcában 2
szobás lakás félig bútorozva. Érd: 70-243-1861 

+TELKET bérelnék az Antalhegyen
LAKHATÓ FAHÁZZAL. Tel: 06-70-251-1585 

+Gödöllő központjában másfél szobás 44
nm-es lakás nemdohányzóknak kiadó. 45eFt
+ rezsi + kéthavi kaució. Érd: 30-374-2495 

+Palotakerten 4 emeletes háztömb 3.
emeletén 64 nm-es, 2 szobás, bútorozatlan,
redőnyös, egyedi fűtésmérővel ellátott lakás
hosszútávra kiadó vagy eladó. 50eFt/hó +
rezsi + 1 havi kaució. 70-269-2828 

+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 állapot-
ban lévő BILIÁRDASZTAL, 60m3
TERMŐFÖLD ELADÓ. 06-20-9463-112 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely
kiadó (2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Érd.:
06/30-693-1838

+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-
es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi
rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 11 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100
nm-es, szépségszalonként berendezett
üzletház. Az üzlethelyiség más tevékeny-
ségre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.:
20-9194-870

+Gödöllőn 150 m2-es, többcélú
hasznosításra alkalmas (söröző, étterem,
kávéház, bemutatóterem) kerthelyiséggel
rendelkező üzlethelység hosszú távra, ked-
vező áron kiadó. Tel: 06-20-9443356

+Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában
1478 nm-es magántelken 90 fős étterem
+80 fős terasz berendezéssel együtt eladó
vagy kiadó. Sok más tevékenységre is alka-
lmas. Tel: 06-20-9148-885 

+A REMSEY körút 8. sz. alatt 80 nm-es
ÜZLET KIADÓ. ASZÓDON 60 nm-es üzlet
kiadó. Tel: 06-20-9210-247 

+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton,
postával szemben, 32 nm, 1.em. Érd:
70/373-8154, 20/9294-669 

+PETŐFI TÉR 14.sz. alatt 44 nm-es irodának
vagy üzletnek KIADÓ, ugyanitt mélygarázs
1,5 MFt-ért ELADÓ. Érd: 06-30-946-7702 

+ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő
városközpontjában. 20 nm. Ingyenes
parkolási lehetőséggel! 45.000,-Ft + rezsi.
Tel: 06-30-2090-517 

+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában,
84nm, a Remsey krt.22. alatt. Igényes, újsz-
erű, klimatizált, nagy üveges sarok portál.
Tel: 28/430-209 (munkaidőben). 

+Zsámbokon 23 éve működő vas-műszaki
üzlet, áruval, céggel, - haláleset miatt -
eladó, vagy bérbeadó. Esetleg rákoscsabai
vagy gödöllői ingatlan beszámítható. Tel: 06-
70/333-0636 

+KIADÓ! Gödöllő központjában Petőfi téren
40 nm-es légkondicionálóval, riasztóval, biz-
tonsági ráccsal felszerelt üzlethelyiség
májustól. Érd: 06-70-568-9207 

ÁLLÁS

+Járóbeteg édesanyám mellé keresek gon-
dozót (étel melegítése, fürdésnél segítség,
gyógyszerek bekészítése, takarítás...) bent-
lakással, teljes ellátással Budapesten – kb.
havi váltással. Külön szoba, háztartási alka-
lmazottként bejelentéssel! 06-30-308-0869 

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL: 

*A központtól 2 km-re, szép természeti környezetben, 4 la-
kásos társasházban eladó egy 77 nm-es, nappali+ 2 szo-
bás, amerikai konyhás, újszerű, földszinti lakás teraszok-
kal, dupla garázzsal, tárolókkal, kis előkerttel. Iár: 19 mFt.
*Az Úrréti tó közelében szépen karbantartott, nappali
+ 5 szobás, 170 nm-es, kétszintes, galériás családi
ház 800 nm-es, rendezett telken eladó. Iá.: 29,5 mFt.
*Az Antal-hegy lábánál 2 szobás, 50 nm-es, gázcirkó
fűtésű, jó állapotú ikerházi lakás garázzsal, 200 nm-
es telekrésszel sürgősen eladó. Irányár: 9,6 mFt.
*A Szőlő utcában 4. emeleti, nappali+2 fél szobás, ét-
kezős, erkélyes felújított lakás eladó vagy a környé-
ken hasonló földszinti lakásra cserélhető.  Iá.: 12 mFt.

 

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS 
gépjárm vek javítására alkalmas ingatlan bérletére 

 

a Szent István Egyetem (2100 Gödöll , Páter Károly utca 1. szám, a továbbiakban: Kiíró) 
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Korm. rendelet) 44.§-a alapján 

2013. április 19.-én 1000 órakor kezd d , Gödöll , Páter Károly út 1. szám alatti Kisrektori 
teremben tartandó, nyilvános árverés keretében öt év határozott id tartamra kizárólag 

szerel  m helyhasznosítási céllal bérbe adja 2013.május 1-t l: 
Gödöll  belterület 4417. és 4418. hrsz. alatt nyilvántartott, valóságban Gödöll  belterület, 

Szabadság út 76. szám alatt található ingatlanokból, „Szerel m hely” megnevezés , 566 m² 
alapterület  ingatlanhányadot. 

Az árverésre jelentkezni lehet: munkanapokon 0800 - 1300között az egyetem f épület, 
Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság, fszt. 46. iroda.  

Ügyintéz : Szrogh Bernadett tel: (28) 522-000/ 2242 mellék. 
Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében van. 

A vagyonkezel  tájékoztatja az ajánlattev ket, hogy a tulajdonos képviseletét, az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. 

(továbbiakban: MNV Zrt.) látja el. 
 



+Tapasztalt Visual C++ PROGRAMOZÓT
keresünk gödöllői irodánkba, hosszútávra,
teljes munkaidőben. Hardveres fejlesztői
tapasztalat és angol nyelv ismerete szük-
séges. 3D geometria, embedded rendsz-
erek, robotvezérlés, metrológia szak-
területek és egyéb programnyelvek (C#,
Delphi) ismerete előny. Tel: 30-470-0365 

+Gödöllői szalonba MASSZŐRNEK,
PEDIKŰRÖSNEK, MŰKÖRMÖSNEK beren-
dezett üzlethelyiség kiadó. Tel: 30-2682-084 

+Takarítást, házkörüli munkát vállalok, min-
den megoldás érdekel Gödöllőn és
környékén. Tel: 06-20-962-6370 

+Lieutenant kft vállalja családi házak, laká-
sok átalakítását, bővítését, felújítását. Víz-
gáz-fűtéstervezés, kivitelezés, hideg
burkolás, gipszkartonozás, vakolás,
betonozás stb. Ingyenes árajánlattal várjuk
megkeresésüket. Tel: 06-30-507-0437, e-
mail: lieutenantkft@gmail.com 

+Osztrák cég keres ausztriai munkára mi-
nősített hegesztőket, csőszerelőket, lakatoso-
kat, CNC forgácsolókat és villanyszerelőket.
Jelentkezni lehet: www.industrypower.hu 

+CNC-NC szakembereket keresünk győri
munkahelyre, továbbá tatabányára CNC meg-
munkáló központra szakembereket és hagy-
ományos esztergályosokat. Gyakorlat szük-
séges! Szállás biztosított. Tel: 06-70-384-
7138, 06-70-366-3401, e-mail: rasi@gmail.hu 

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 szak-
fordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu 

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: 30/528-7777 

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépc-
sőház és homlokzatfestés rövid határidővel,
kedvező áron, bútormozgatással, akár azon-
nali kezdéssel is, 28 éves szakmai tapaszta-
lattal. 20/325-4944 

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% ked-
vezménnyel! Tel: 06-70-361-9679 

+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258 

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendsz-
erek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon biza-
lommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 

+PALATETŐK ÁTFEDÉSE BONTÁS NÉLKÜL,
cserepes lemezzel, vagy bitumenes
lemezzel! Tel: 06-30-368-3810 
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+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinfor-
málható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti
munka, földmunkák, kerítések készítése,
javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves
munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
30/402-7276 

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

+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás,
(kisebb átalakítások) garanciával
Gödöllőn és környékén. Ingyenes ára-
jánlat. 30/270-7200 

+MOSOGATÓGÉP, MOSÓGÉP, szárítógép,
elektromos tűzhelyek, főzőlapok javítása
garanciával! Hívjon bizalommal: Tóth Tamás
06-20-886-2397 

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-
meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650 

+FÜLAKUPUNKTÚRÁS FOGYASZTÁS
GÖDÖLLŐN A HERBAL-MEDIC
Természetgyógyászati Rendelőben! Havonta
3-4 kg-tól szabadulhat meg a fülakupunk-
túra segítségével, éhezés nélkül tartósan és
mellékhatás-mentesen! Bejelentkezés: 06-
20-571-0832, www.herbal-medic.hupont.hu 

+Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185 

+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, lakatosmun-
ka. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

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

OKTATÁS

+Gyesen lévő magyartanár vállal kor-
repetálást, felvételire való felkészítést
kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.:
70/609-7748  

+Angol beszédkészség fejlesztő tanfolyam
és nyelvvizsgára felkészítés egyénileg is.
www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com,
Mobil:30-224-75-63.

+Alsó tagozatos diák korrepetálását vállalja
tapasztalt pedagógus. Tel: 06-30-573-8757 

+ANGOL és NÉMET nyelvoktatás tapasztalt
nyelvtanárral. Nyelvvizsgákra (TELC, ORIGO,
EUROEXAM), érettségire való felkészítés.
Tel: 06-30-248-0661 

+ANGOL kiscsoportos (3 fős) nyelvok-
tatás gyermekeknek, NÉMET nyelvből
minden típusú nyelvvizsgára való
felkészítés képzett, profi nyelvtanárnál.
Tel: 06-20-571-0832 

ADÁS~VÉTEL

+ELADÓ alig használt irodai főnöki
forgószék 15.000Ft-ért. Érd.: 06-30-398-
48-15.

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

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+ELADÓ! Színes TV, nyomtató, gázkazán,
radiátor, bejárati faajtó, WC tartály, WC
csésze. Érd: 06-30-400-4762 

+Eladó 1db mosogató tálca, 1db falra
szerelhető TV tartó, 1db 60x75-ös
vázákat ábrázoló kép, apró szerszámok:
fogók, zárak, fúrógép, stb. 3 db csillár.
Érd: 06-30-426-6170 

+GYÖNYÖRŰ FUTÓRÓZSÁK több színben
kaphatók, később cserepesként is. Tel:
06-30-569-8137 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300,
28/611-728 

EGYÉB

+ÓVODÁT KERES GYERMEKÉNEK? A
Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda nyílt
délelőttöt tart érdeklődő családok számára
április 13-án 9.00 - 11.30-ig, ahol betekin-
tést nyerhetnek a családok az óvoda
életébe. Szeretettel várjuk! Gödöllő,
Isaszegi út 11. Tel.: 20/339-85-93
www.waldorf-godollo.hu

+Gödöllői fiatal pár ELTARTÁSI
SZERZŐDÉST kötne idős személlyel, ingat-
lanra, odaköltözéssel. Havi járandósággal,
gondoskodással tudunk segíteni. Hívjon
bizalommal elbeszélgetésre a következő
telefonszámon: 06-30-907-8262 

+Ceragem jádeköves masszázságy
kifogástalan állapotban eladó. 30-224-
74-63.

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

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

 

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086 Regisztrációs szám:13-0943-05 PLH 445 
www.bbmaganautosiskola.net 

 

 
A1,  A2,  A,  B,   C,   C+E,  T,     kategóriákban. 

GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 
  

 
 
  
 
El zetes érdekl dés:  06 28 419 529    06 20 9414 638 
                                  06 20 569 7196    

                          Gyors korrekt lebonyolítás! 

                                     Részletfizetés! 

                           Típusválasztási lehet ség! 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 17.

Megfejtés: Egy megfilmesített regény címe és írójának neve
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sabján Beáta, Ambrus köz 7., Bá-
torfy Ferencné, Ádám u. 34/a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Balázs, Szabadka u. 6/a., Te-
sánszky Sándorné, Palotakert 10. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Janiga Krisztián, Palota-
kert 13. 
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Czomba Józsefné, Szabó Pál u. 51., Beck József, Szent István tér 3. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Ujj Emília, Király u.
25., György Andrásné, Szabadság tér 14.


