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A Cavaletta Ad Hoc Színház nagy sikerrel
mutatta be a Palimadár című vígjátékot. A
darabot a Líceumi Napok keretében is
színpadra állították.
(5. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

A sajtó képviselői is bepillanthattak Zichy
Mihály Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című festményének restaurálási
munkálataiba.
(6. old.)

Remekül szerepelt a gödöllői Bancsics Máté az idei kadet és junior vívó világbajnokságon, ahol a junior kardcsapat tagjaként
bronzérmet szerzett.
(8. old.)

Tisztább környezet

„Versmob” a főtéren

Akciók
Fotó: Reményi Krisztián

Szecesszió a Költészet Napján
Nagyszabású rendezvénysorozattal
emlékeztek meg a Költészet Napjáról városunk lakói. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
szervezésében flash-mobot „szerveztek a főtéren, majd a könyvtárban
egésznapos versmaraton vette kezdetét. Az eseménysorozatot kiállítás
megnyitó zárta, amivel a szecesszió
éveit idézték meg.
A programokba, amiket a könyvtár és
Gödöllő város honlapján élőben is nyomon követhettek az érdeklődők, több
százan kapcsolódtak be. Hazánkban
1964 óta ünneplik a magyar költészet
napját József Attila születésnapján, április 11-én.
Flash-mob, más néven villámcsődület várta az érdeklődőket április 11-én
reggel Gödöllő főterén, ahol a városi
iskolásokkal közösen több mint kétszázötvenen szavalták el József Attila
Születésnapomra című versét, így tisztelegve a költő emléke előtt. A megmozduláson a diákokkal és a pedagógusokkal együtt szavalt Pécsi Ildikó,
Kossuth- és Jászai-díjas színművész,
városunk díszpolgára, valamint a Polgármesteri Hivatal vezetői és munkatársai, és bekapcsolódtak Gödöllő kulturális életének szereplői.
Ezt követően kezdődött meg a
könyvtárban az estig tartó versmaraton, aminek során több mint százan
vállalkoztak arra, hogy kedvenc versü-

ket felolvassák-elszavalják, vagy megzenésítve előadják. A sorozatot dr. Gémesi György polgármester – távollétében videófelvételről – indította el József Attila: Thomas Mann üdvözlése
című versével, majd Pécsi Ildikó, Gödöllő díszpolgára, Tóth Tibor és Pecze Dániel alpolgármesterek vették át
a stafétabotot és adták tovább a verskedvelő gödöllőieknek, akik között a

legfiatalabb versmondó Péter Barnabás, hét éves volt, a legidősebb, dr.
Barabás Zoltánné pedig nyolcvanegy.
Mint megtudtuk, sokan választottak
József Attila költeményei közül, s voltak, akik több kedves versüket is megosztották az érdeklődőkkel. A könyvtár
munkatársai valamennyi résztvevőnek
ajándék verseskötettel köszönték meg
a részvételt.

A versmaraton utolsó fél órája egyben a „Szecessziós utazás a könyvtárban” című kiállítás megnyitó része
volt, ekkor megzenésített versek hangzottak el, többek között a Cibri énekegyüttes, Bozsik Fruzsina és a Cavaletta nőikar tagjainak előadásában.
Megnyílt könyvművészeti tárlat is, ami
felidézi a XX. század elejének hangulatát.
(folytatás az 5. oldalon)

A tavasz beköszöntével megkezdődtek a kerti és a városszépítési munkák,
akciók. A hétvégén a Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében zajlott le egy nagyszabású, a város kertes
házas övezeteit érintő akció civilek
bevonásával, aminek célja a házhoz
menő szelektív hulladék gyűjtéssel
kapcsolatos tájékoztatás volt, a hétvégén pedig a Föld Napját ünnepeljük,
ami szintén környezetvédelmi kérdésekre irányítja a figyelmet.

Ehhez kapcsolódva a héten Gödöllő Város Önkormányzata meghirdeti
a „Tiszta udvar – rendes ház Gödöllő
2013” elnevezésű programot, a többlakásos és a családi házas kategóriában.
A múlt évben már nagy sikert aratott program ez alkalommal a madárbarát szempontok figyelembe vételével egészül ki.
A hétvégi akcióról és a „Tiszta
udvar – rendes ház Gödöllő 2013”
program részleteiről a 2. oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
(k.j.)
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GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2013”
CÍM ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja: a többlakásos és a családi házak portáján, a környezetükben, a köztereiken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése, kulturált, hosszú távon fenntartható környezet kialakítása.
Idei mottó: „madárbarát környezet”
Pályázni két kategóriában – többlakásos és családi házas kategóriában – lehet. Pályázhatnak tulajdonosok, használók, lépcsőházak, lakóközösségek. Aki tavaly indult, idén is újra pályázhat! A beazonosíthatóság miatt alapvető elvárás a házszám megléte.

Sikeres volt az akció

A tisztább környezetért
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub a hét
végén a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének alaposabb megismertetése érdekében akciót szervezett:
ennek során önkéntesek, a Török Ignác
Gimnázium diákjai, valamint a kertvárosi részek lokálpatrióta önkormányzati képviselői járták a kertes házas övezet utcáit, és nyújtottak segítséget a témá-

Pályázni a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető a Városháza portáján, elektronikusan
letölthető a www.godollo.hu oldalról, valamint kivágható a Gödöllői Szolgálatból is. A jelentkezési lapokat a Városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába dobva vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu email címre
küldve juttathatják el.
A pályázat kiírásának időpontja: 2013. április 17.
Apályázatok benyújtásának a határideje: 2013. május 31.
Figyelem! Minden pályázó a VÜSZI Kft. felajánlásából 6 féle egynyári virágból összeállított palántacsomagot kap
ajándékba.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból összeálló bizottság bírálja el legkésőbb
2013. szeptember 30-ig.
A benevezett házakat augusztus és szeptember hónapban – előzetesen egyeztetett időpont szerint – keresi fel a bizottság.
A szemlézés során a hangsúly a tisztaságon, gondozottságon, környezettudatosságon, fenntarthatóságon van. Idén kiemelt cél a madárbarát környezet megteremtése, így a bírálásnál az ezt elősegítő szempontok külön is hangsúlyt kapnak,
valamint a bírálók kíváncsiak lesznek az ajándékba kapott virágokra is. A pályázók – ha tehetik – fotókkal dokumentálják a kert, illetve a ház körüli terület állapotát, a bizottság a fényképeket a szemlézés során tekinti majd meg.
Díjazás: Mindkét kategóriában az előző évhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint különdíjakat kap a „legmadárbarátabb kert/környezet”. Ünnepélyes díjkiosztó az ősz folyamán kerül megrendezésre.

val kapcsolatban a lakosság részére.
Valamennyi résztvevő – közel ötven fő –
a Zöld Híd Kft. emblémájával ellátott
mellényt viselt, és ismeretterjesztő szóróanyagot, valamint a szelektív hulladékgyűjtéshez felhasználható zsákokat adtak a lakóknak.
Sokan éltek a lehetőséggel, és tettek fel a
témához kapcsolódó kérdéseket az önkénteseknek, s a megkeresettek mindenhol üdvözölték a kezdeményezést, hiszen így első kézből kaphattak információt. Többen is elmondták, már nagyon

várták a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés beindulását, ami jelentős
könnyebbség számukra. Az akcióban
résztvevők elutasítással sehol nem találkoztak, ahol nem voltak otthon a lakók,
ott a postaládába helyezték a zsákot és az
írásos tájékoztatót. A három napos program során közel hatezer zsákot juttattak
el a lakossághoz.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub bízik abban, hogy az akció eredményeként sikerült megértetni a szelektív gyűjtés fontosságát és lényegét azokkal is, akik a
kezdetekkor plusz teherként élték meg,
hogy a hulladékok egy részét szét kell
válogatni, és úgy kell zsákba gyűjteni,
vagy nem volt számukra egyértelmű, mi
az, amit a háztól szállítanak el, és mi az,
amit továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigetre. Remélik, hogy a hétvégén végzett munka eredményeként Gödöllőn és környékén csökken majd az illegálisan lerakott hulladék mennyisége.

Nem árt tudni, ki miért felel – Lomtalanítás előtt
A Zöld Híd Régió Kft. ez évben is megszervezi a térítésmentes nagydarabos
hulladék és az elektronikai hulladék
szervezett gyűjtését, közismertebb nevén a lomtalanítást. A lakosság április
27-én és május 4-én a kijelölt gyűjtőpontokon adhatja le a feleslegessé vált
tárgyakat.
A lomtalanításnak ez a módja segít abban, hogy a hulladék a megfelelő helyre
kerüljön, s ne a lomizókhoz, majd az illegális lerakókba. Hogy ez valóban így
legyen, az a lakosokon is múlik.
Az úgynevezett lomizók egyaránt sok
gondot okoznak a lomtalanítás idején a
szakembereknek és a lakosságnak, sokan azonban mégis úgy döntenek, nem
vállalják a hulladék elszállítását a gyűjtőpontra, inkább átadják, vagy eladják
azoknak, akik, vagy adnak érte néhány
forintot, vagy ingyen elviszik a háztól.
Hogy azután mi lesz vele, azzal nem sokat törődnek. Pedig nem érdemes ezt az
utat választani, aki ugyanis így szabadul
meg a hulladéktól, a hulladékról szóló
törvény értelmében igencsak ráfizethet.

Nem árt tudni, hogy a 2012. évi
CLXXXV. törvény – a hulladékról, rendelkezik arról is, hogy amennyiben a
hulladékot annak birtokosa másnak
átadja, meg kell győződnie arról, hogy
az átvevő az adott hulladék szállítására,
kereskedelmére, illetve kezelésére
szükséges engedélyekkel rendelkezik.
Ez alól csak a közszolgáltatás keretében
történő átadás a kivétel.
Aki nem ennek megfelelően jár el, és a
hulladékot lomisoknak adja át, szabálysértést követ el, amiért akár 50.000 forintig terjedő bírsággal is büntethető.
Természetesen a lomizók is jelentős
büntetésre számíthatnak, sőt, az ő esetükben a szállító gépjármű lefoglalására
is lehetőséget ad a törvény.
A gödöllői lomtalanítás idején környezetünk tisztasága érdekében a közterület-felügyelet, és a rendőrség fokozott
ellenőrzésre készül, amibe a környezetvédelmi hatóság bevonását is tervezik.
A lomtalanítás részleteiről a 10. oldalon
tájékozódhatnak

Rendezett porta kell az elismeréshez

Csak egy kis odafigyelés kérdése
A Tiszta udvar – rendes ház program a
múlt évben sokakat megmozgatott. A
megmérettetés egyik fődíjasa, dr. Kobolák Julianna mindenkit bíztat a részvételre, ami véleménye szerint nem igényelt különösebb felkészülést, inkább
egy kis odafigyelésre van szükség, s aki
tisztán és rendben tartja a portáját, nyugodtan elindulhat a versenyen.
– Nem kertművészeti csodát vártak a
zsűri tagjai, inkább azt nézték, hogy a
kertünkben nem csak szépen ápolt gyep
van, hanem például hagyományos konyhakert is, és nem tájidegen növénykülönlegességek adnak árnyékot, hanem a magyar kertekben honos gyümölcsfák. Értékelték, a kerthez tartozó komposztálót,
a csapadékvíz-gyűjtőt, s azt is, hogy gondot fordítunk a ház előtti utcarész , és az
árok rendben tartására is.
– Önök, hogy készültek fel a programba való bekapcsolódásra?
– Nem készültünk, mi évek óta tudatosan
ezzel a szemlélettel alakítottuk, alakítjuk
környezetünket. Fontos számunkra,
hogy a gyermekeink számára természetes legyen, hogy odafigyelnek környe-

13.

zetük védelmére, tisztaságára, s azt hiszem, annak az a legjobb módja, hogy
példát mutatunk nekik.
– Az idei program a madárbarát
szemléletet helyezi a középpontba. Az
önök kertje megfelel ennek az elvárásnak is?
– Azt hiszem igen. Évek óta odafigyelünk arra, hogy kertünkben a madarak is
jól érezzék magukat. Ebben nagy segítséget jelent, hogy gyermekem a Zöld
óvodába jár, ahol már egész kiskorban
belenevelik a gyerekekbe ezt a szemléletet, így nálunk nem csak télen, hanem
nyáron is mindennapos a madarakról
való gondoskodás, de ez sem ördöngősség, hiszen itatót, vagy fürdőhelyet bárki
könnyen kialakíthat a saját kertjében…
Ehhez csak egy kis odafigyelés kell. Azt
hiszem, aki ezt a kis pluszt hozzá tudja
tenni ahhoz, hogy rendben tartja a portáját, az bátran elindulhat ebben a versenyben! Az pedig nagyon jó érzés, amikor a házra felkerül az elismerést jelző
tábla. Nekünk nagyon sokan gratuláltak
hozzá.
jk
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Az önellátó településtől a gödöllői kastélyprogramig

Nyilvános záróesemény

A MÖSZ szakemberei az URB:ICON-on

Fiatalok a NATO-ban

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és Gödöllő város szakemberei is tartottak előadásokat az
URB:ICON Nemzetközi településfejlesztési kiállítás és projektvásár
konferenciáin, 2013. április 10-13.
között, a budapesti HungExpo Vásárközpontban. Dr. Fábián Zsolt, a
MÖSZ főtitkára, Gönczi Tibor, a
Gödöllői Királyi Kastély igazgatója
és dr. Baranyi István, Pusztaföldvár polgármestere sikeres projekteket, településszerkezeti és energetikai problémákat, s egy működő önellátási modellt mutattak be a hallgatóságnak.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) szervezésében és a
Külügyminisztérium támogatásával
a NATO kommunikáció tárgykörben megvalósult „Együtt a NATOban – Fiatalok Magyarország helyéről a transzatlanti kapcsolatrendszerben” című projekt nyilvános záróeseményére, díjkiosztó ünnepségére április 19-én kerül sor 9.30 és 12
óra között a Gödöllői Királyi Kastély
dísztermében.

Dr. Fábián Zsolt, „A kis- és középvárosok változó szerepe a XXI. század fordulóján” című előadásában a
város és a vidék kapcsolata, illetve az
optimális településméret kérdését járta körül, hazai és nyugat-európai tapasztalatok, statisztikai adatok tükrében, különös tekintettel a természettől
elszakadt, sűrűn lakott, önellátásra
képtelen nagyvárosok, illetve a természetközeli, ám nem minden szükséges szolgáltatás nyújtására képes
falvak között helyet foglaló kisvárosokra, amelyek lakosságszámukat
meghaladóan tudnak szolgáltatásokat
nyújtani a térségüknek.
A MÖSZ főtitkára második, „Az
önkormányzatok szerepe, lehetőségei
az energetikában” című előadásában
a települési energiafelhasználás sajátosságainak ismertetéséből kiindulva
jutott el a szektoron belüli állami szerepvállalás, az energiahatékonyság és

az öngondoskodás kérdésköréig. Kiemelt figyelmet fordít a megújuló
energiaforrásokra, valamint az ezek
elterjesztését célzó pályázati rendszerekre.
Gönczi Tibor, a Gödöllői Királyi
Kastély igazgatója a kastély 20082010 közötti fejlesztésének állomásait osztotta meg a hallgatósággal.
Mint elmondta, az Európai Uniós pályázati forrásból történt fejlesztések
első ütemében a kastély Gizella- és
Rudolf-szárnya, az Erzsébet-veranda,
a Horthy-bunker, a sörpince, Erzsébet
előkert, illetve a Kastélypark központi része, míg a másodikban a lovarda,
a barokk istálló és a Schimmelhof
megújítására került sor. A munkálatok
során a legfontosabb szempontok a
bővülő, látogató és családbarát szolgáltatási kínálat kialakítása volt, mégpedig a legmodernebb technikai esz-

közök – számítógépes programok,
érintőképernyő, 3D alkalmazások –
segítségével.
Dr. Baranyi István, Pusztaföldvár
polgármestere azokról a lépésekről
számolt be előadásában, amelyeket az
1900 lakosú, Békés megyei településen tettek az utóbbi években, az önfenntartás felé vezető úton. Mint ismertette, először egy teljes mértékben
önkormányzati tulajdonú nonprofit
kft-t alapítottak, ennek keretén belül
folyik jelenleg is a zöldség- és gyümölcstermesztés, illetve az állattenyésztés, így helyi alapanyagokból,
maguk működtethetik a helyi közétkeztetést is. Mindemellett helyben állítják elő a lisztet, és saját kezükbe
vették a vágóhíd és a TŰZÉP-telep
üzemeltetését is.

A projektben Gödöllő város három középiskolájának (Török Ignác Gimnázium, a Református Líceum és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium) diákjai vettek részt csapatokban versenyezve, a fiatalok NATO és védelem-

politikai ismereteit bővítő vetélkedőt
és videoklip készítését is magában foglaló rendezvénysorozaton. A diákok által készített videók a facebookon és a
MÖSZ honlapon tekinthetőek meg.
A Visegrádi együttműködés keretében április 18-án és 19-én zajló, „Az
önkormányzati szövetségek szerepe a
Visegrádi országokban” című konferenciával összekapcsolt NATO projektzáró rendezvény keretében április
19-én a Külügyminisztérium képviselői és Imants Viesturs Lieģis, lett
nagykövet úr tart előadást, emellett a
résztvevők a Visegrádi Négyek (V4)
Önkormányzati Szövetségeivel is megismerkedhetnek. A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
(SZ)

Testvérvárosi ünnep

MP

Lehetőség a játékra és a közösségi létre

Víziló a homokban
Laxenburg 625 évvel ezelőtt kapta meg a piactartás jogát. Ez alkalomból készült
el a települési krónika átdolgozott kiadása, és egy közel egyórás film annak nevezetességeiről. A könyvet és a filmet Robert Dienst polgármester úr nagyszabású
ünnepség keretében mutatta be. Városunkat dr. Fábián Zsolt korábbi alpolgármester képviselte, aki a testvérvárosi kapcsolat létrejötténél tevékenykedett. A látogatás lehetőséget biztosított a települések közötti kapcsolat és a jövőbeni közös
programok áttekintésére. Fábián Zsolt külön megköszönte Susanne Feichtinger
munkáját, aki a kezdetek óta a szívén viseli és önzetlenül segíti a két város közti
(z)
együttműködést.

Április 13-án, szombat délután átadták a Csokonai Vitéz Mihály utcában található felújított játszóteret. A
megnyitón Tóth Tibor alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta: a város játszótérfelújítási programja keretében az
idén összesen hat helyszínen újulnak
meg a játékok; ennek a munkának
az eredménye a Csokonai utcai megszépült, megújult játszótér, ami
alapvetően az ott élő kisgyermekes
családok igényeit tudja kiszolgálni.
A munkálatok folyamán a régi játszótéri elemeket a jogszabályi változások
miatt elbontották, helyükre korszerű, a
legújabb szabványoknak megfelelő
négy darab játszóeszköz került.
Tóth Tibor a megjelenteknek azt is
elmondta, hogy ezzel a fejlesztésnek
csak az első üteme zárult le, a jövőben,
a források függvényében folytatódik
az eszközpark bővítésére. Emellett

Tízezerrel több kisiskolás hazánkban

Gödöllőn is sok az elsős
szeretnék a játszótér környezetét is tovább szépíteni, esetleg bevonva ebbe a
folyamatba a lakosságot is.
A gyerekek örömmel vették birtokba az új játszóeszközöket, a homokban
„fürdőző” víziló pillanatok alatt a kedvencükké vált. A felnőttek pedig annak

örültek, hogy – mint azt a megjelentek
elmondták – a padok és a hulladékgyűjtők kihelyezésével a városrészbe
egy új közösségi teret hoztak létre,
ahol lehetőség nyílik a gyerekekkel
együtt a kulturált szabadidő eltöltésre.
(RK)

20 éven belül kellene ledolgozni a tanulmányi időt

Módosul a felsőoktatási törvény
Húsz éven belül kellene ledolgozniuk
az állami ösztöndíjas hallgatóknak
tanulmányi idejüket – tartalmazza
többek között a nemzeti felsőoktatási
törvény módosítása, amelyet az emberi erőforrások minisztere nyújtott
be a Parlamentnek.
A javaslat szerint a korábbi hallgatói
ösztöndíjszerződés-kötési kötelezettség
a Felsőoktatási Kerekasztalon folytatott
egyeztetések eredményeként megváltozik. Az ösztöndíj és a vállalt kötelezettség arányban áll egymással – olvasható a dokumentumban. A javaslat alapján állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek
vállalásáról.

A képzés befejezését megelőzően az
állami ösztöndíj feltételei teljesítésének
nyilvántartásáért felelős szerv a nyilvántartása alapján a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval évente közli az
általa igénybe vett ösztöndíj összegét.
A volt hallgatónak nem kellene teljesítenie a rendelkezésben meghatározott
feltételeket, ha három gyermeket vállal.
Lehetővé válna, hogy a felsőoktatási tanulmányokat megkezdő és egy vagy két
félév után megszakító hallgatóknak ne
kelljen teljesíteniük a visszafizetési kötelezettséget, mert ez az idő megfelelő
arra, hogy a hallgató a meghozott helytelen döntését visszafizetési kötelezettség
keletkezése nélkül visszavonja.
A javaslat szabályozza azokat az eseteket is, amelyeknél a nyilvántartásért

felelős szerv teljesítettnek tekinti a hallgató által vállalt kötelezettséget: megváltozott munkaképesség, tartós betegség, baleset, szülés, kettő vagy több gyermek nevelése, vagy önhibán kívüli okok.
A visszafizetés szempontjából kedvezőnek minősíthető változás, hogy ha a
hallgató a képzési feltételeket nem tudja
teljesíteni, az állami támogatás visszafizetési kötelezettségének megállapítása a
KSH által megállapított éves, átlagos
fogyasztói árindexszel növelt összeg figyelembevételével történik a korábbi
jegybanki alapkamatot három százalékkal meghaladó kamatfizetési kötelezettség helyett. További kedvező szabályozási változás, hogy törvényi szinten biztosított a részletfizetési lehetőség.
(ny.f.)

A 2013/2014-es tanévre 96.881 gyermeket írattak be első osztályba az állami fenntartású intézményekben az
április 8-9-i beiratkozási napokon –
tájékoztatta a sajtót a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Összehasonlításul tudatták: tavaly országosan 100.195 tanuló kezdte meg általános iskolai tanulmányait (a nem állami iskolákat is beleszámítva), ebből 84
101 az azóta államivá vált intézményekben. A központ közleménye szerint tavaly 3861 első osztály indult, az idén –
27 fős osztálylétszámokkal számolva –
4128 osztályt terveztek a tankerületek,
és még a beiratkozottak 2 százalékáról,
1978, az adott körzetben lakó gyermek
elhelyezéséről kell gondoskodni. Többségük, 1137 leendő elsős Budapesten jelentkezett. A főváros mellett a legtöbb
további férőhelyet Pest megyében (459)
kell biztosítani.
Az elsődleges cél, hogy a kötelezően
felveendő körzetes gyerekeket minden
iskola a szükséges számú osztály indításával helyezze el, ha az intézmény
adottságai ezt lehetővé teszik. Ha nincs
elég hely az iskolában, egyéb megoldást
kell találni az önkormányzatok segítségével, ez az elkövetkező hetek feladata
– rögzítették.
Kiemelték: csak legvégső esetben engedélyezhető az osztálylétszám emelése

(például olyan vidéki iskolában, ahol
egy osztály indul csak, és a törvényileg
engedélyezett 27 helyett több elsős lenne, vagy ahol nem tudnak több osztályt
indítani), ha az erről szóló törvénymódosító javaslatot elfogadja a parlament.
A megnövekedett gyerekszámhoz szükséges pedagógusok számát a májusi tantárgyfelosztás elkészítése után lehet
meghatározni.
Városunkban is lezajlottak az általános iskolai beíratások. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői
Tankerületének igazgatója Pánczél János lapunkat arról tájékoztatta, hogy a
jelenlegi adatok szerint a tervezettnél
két osztállyal kell többet indítani, ami az
előző évihez képest, körülbelül 10-15
százalékkal több beíratkozót jelent.
Az egyik osztály nagy valószínűséggel a Hajós Alfréd Általános Iskolában
lesz, a másikról még nem született döntés.
Lapunk a korábbi évek gyakorlatához mérten szerette volna megszólaltatni az iskolák igazgatóit is, ők hogy látják, hogyan tudnak majd megbirkózni a
korábbinál több első osztályos elhelyezésével. Erre azonban, nem volt lehetőségünk, az igazgatók ugyanis a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ utasítása értelmében nem nyilatkozhatnak a
sajtónak.
(k.j.)
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Közönségdíjas az egyetemi honlap

Zarándokok Gödöllőn

Portréfotó kategóriát nyert Merényi Zita
Gödöllői sikereket is hozott a XII. Felsőoktatási Média Konferencia. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán április 11-én megrendezett találkozón adták át a felsőoktatási médiadíjakat.
A portréfotó kategória pályázatát a gödöllői Merényi Zita, az egri főiskola diákja nyerte. A felsőoktatási honlapok
kategóriában közönségdíjat kapott a
Szent István Egyetem portálja. Az elismerést Slániczné Molnár Ildikó, a
Kommunikációs Központ vezetője
vette át.
Merényi Zitával, bár az Eszterházy Károly Főiskola hallgatója, gyakran találkozni gödöllői eseményeken, legyen az
kerékpáros program, színházi előadás
vagy éppen a határon túli magyar fiatalok találkozója. Elmaradhatatlan „tartozéka” a fotóstáska és benne egy komoly
fényképezőgép. Egy portréfotózásra
ideális optika és az utóbb említett esemény fordította érdeklődését az emberfényképezés klasszikus műfaja felé.
Pixelenként című nyertes fotóját mégis
szűkebb környezetében, a mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakos
hallgatók tavalyi szakestjén készítette.
Felvételét a Szalay Zoltán, Pulitzeremlékdíjas fotóriporter, Cséve Gábor, a
Heti Világgazdaság művészeti vezetője,
és Maróti Zoltán fotós alkotta zsűri értékelte a legjobbnak. Zita esetében szerencsésen találkozik a tehetség és az érdeklődés a választott tanulmányokkal.

mobileszközökön is jól olvasható. Az
elismerés azt mutatja, hogy jó úton indult el a csapat, további cél a közösségi
médiában való jelenlét erősítése.
A felsőoktatás életéről a hallgatók közvetlen tapasztalatain túl a még mindig
színes palettájú egyetemi-főiskolai média tájékoztatja a nyilvánosságot. Az im-

Péceli középiskolás évei után médiatechnológus felsőfokú szakképzésen tanult a törökverő hősök városában. A főiskola Líceumi Paletta című havilapjában rendszeresen jelennek meg fotói a
gödöllői győztesnek. Ha ezen a pályán
helyezkedik el, helytállását képességei,
jó szeme, ötletessége mellett szakismeretei is segíteni fogják.
Az Év Campus honlapja közönségdíjat
és a hozzá vezetői olvasói/látogatói szavazatokat megköszönve Slániczné Molnár Ildikó munkatársai nevében is elmondta, sokat dolgoztak azért, hogy a
SZIE központi honlapját megújítsák, a
híreket, információkat az egyetem jelenlegi és leendő hallgatóihoz, oktatóihoz,
az egyetem polgáraihoz, társadalmi környezetéhez folyamatosan eljuttassák.
Az új honlap a mai technikai elvárásoknak, legújabb trendeknek is megfelel,

Április 9-én a Normafától indultak 40
napos gyalogútra a Mária út zarándokai,
akik Pünkösdre érnek Csíksomlyóba,
hogy részt vegyenek az ünnepi búcsún.
A csapat április 10-én érkezett a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikába, ahol Turai János atya celebrált misét részükre. A Mária Út egy KözépEurópán átívelő zarándok- és turistaúthálózat, melynek kelet-nyugati fő tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi
Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 kmes távon és áthalad Gödöllőn is. Mint
Szabó Tamás, a Mária Út Egyesület elnöke elmondta, a természetben való

gyaloglás már eleve lehetőséget ad a feltöltekezésre, és ha valaki ezt céllal teszi,
akkor igazi spirituális élményben lehet
része. Gödöllő vezetése részéről Pecze
Dániel alpolgármester köszöntötte a
vándorokat és kötötte a város szalagját
zászlajukra.

már legnagyobb hagyományú felsőoktatási sajtótalálkozónak azért is fontos
szerepe van, mert az újságírók, szerkesztők valamint a tágabb értelemben
vett egyetemi tájékoztatás felelős munkatársai, kicserélhetik tapasztalataikat,
megoszthatják gondjaikat és örömeiket.
Egymástól és az újságíró szakma más
szereplőitől tanulva minden bizonnyal
jobban tudnak eleget tenni feladatuklt
nak.

Felkészült, jól teljesítő diákok

Katasztrófavédelmi verseny
A Gödöllő Katasztrófavédelmi
Kirendeltség az idén is megrendezte a felmérő rendszerű
katasztrófavédelmi
ifjúsági
versenyt.
A helyi forduló a Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség épületében zajlott, ahol hét általános iskolás és két középiskolás csapat mérte össze tudását.
Az elméleti feladat részeként tesztfela-

datokat kellett kitölteniük a diákoknak,
majd tíz gyakorlati állomáson kellett
helytállni a fiataloknak.
A tesztek mellett a játékos gyakorlati
feladatok között szerepeltek tűzvédelmi, polgári védelmi és egészségügyi feladatok, volt tömlőgurítás, sziréna jelek
felismerése, sérült szállítása hordágyon,
elsősegélynyújtás, helyes segélykérés a
mentősöktől, közlekedési ismeretek,
baleset megelőzés valamint túlélőcsomag összeállítása. A gyerekek a felkészülés és a verseny során is rendkívül jól
teljesítettek.
A megyei fordulóra a csapatok közül a
Hajós Alfréd Általános Iskola csapata I.
helyezettként jutott tovább, a középiskolások közül pedig a Református Líceum csapata. A megmérettetésre 2013.
április 19-én kerül sor Isaszegen.
A Katasztrófavédelmi Kirendeltség kü-

A Lokálpatrióta Klub fotópályázata
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub több
fordulóból álló fotópályázat meghirdetésével kívánja megszólítani Gödöllő minden fényképezni szerető lakóját. A pályázat célja annak ösztönzése, hogy városunkról minél több saját készítésű szép, igényes felvétel készülhessen, mely által bemutatásra
kerülnek egy adott évszakhoz kapcsolódóan városunk jellegzetes természeti, építészeti, társadalmi, kulturális
értékei. További cél, hogy a Lokálpatrióta Klub facebook oldalán elhelyezve egy felületen, könnyen elérhető

módon nyíljon lehetőség a képek mások számára történő megosztására.
A pályázat tematikája: „Négy évszak Gödöllőn”, melynek keretében
jelen kiírás témája: „Gödöllő tavasszal”
A kiírás minden évszakban meghirdetésre kerül. Minden pályázó saját alkotásával vehet részt. Az obszcén, kirekesztő, agresszív jellegű, a pályázat
eredeti céljával ellentétes képeket a
kiíró a pályázatból kizárja. Kérjük a
pályázókat üzenetben küldjék el alkotásaikat.
Elbírálás folyamata: a beérkezett

Csanakért Egyesület, Lokálpatrióta Klub
Környezetvédelmi nap
Tisztelt 2. sz. választókerület polgárai !
Felhívom a Csanak–Királytelep–Antalhegy lakóinak figyelmét,
hogy a Lokálpatrióta Klub és a Csanakért Egyesület szervezésében környezetvédelmi napot tartunk április 20-án, melyre
mindenkit szeretettel várunk. Célunk: a játszótér és környékének
rendbetétele, a gyermekek védelme érdekében elkészült kerítés
festése. Kérjük kéziszerszámot, kesztyűt lehetőség szerint hozzanak magukkal.
Találkozás a Címer utcai játszótérnél, 14 órától.
Tisztelettel: Kis Antal önkormányzati képviselő, Lokálpatrióta Klub

Európai Unió Régiók Bizottsága
Európai Szocialisták Csoportja
FOTÓPÁLYÁZAT

lön köszönetet mond a társszerveknek: a
rendőrségnek, az Országos Mentőszolgálatnak, a Magyar Vöröskeresztnek és
a tűzoltóságnak, továbbá a támogatóknak: Gödöllő Városi Önkormányzatának, Bag és Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának, Iklad és Dány Község
Önkormányzatának.
bj

„lájk”-ok alapján. Aki a legtöbbet
kapja, az nyer.
A pályázat aktuális (tavaszi) fordulójának lezárása: 2013. május 31.
Díjak: Minden pályázónak elektronikus úton küldött, névre szóló oklevéllel köszönjük meg részvételét, ezt követően Évszakonként díjazzuk a legjobbakat. A díjak átadására a téli pályázat lezárását követően 2014. március 8-án egy nagyszabású rendezvény részeként kerül sor.
Jelentkezés: Facebook keresés opció
– Lokálpatrióta Fotópályázat
Gödöllő, 2013. április 16.
Pelyhe József elnök

A Blaháért Társaság felhívása
A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG
2013. április 20-án 14 órától
társadalmi munkát szervez a
TV-torony környezetének
rendbetételére.
Cím: Gödöllő, Hegy u. (Molly Pihenő)
Várunk minden önkéntes jelentkezőt.
Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak
magukkal!
Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke
Pecze Dániel alpolgármester, képviselő

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 alkalommal meghirdette éves fotópályázatát.
„Európa, mondanivalóm van számodra!” mottóval amatőr fotósoknak hirdettek
versenyt, hogy képeikkel ábrázolják, milyen elvárásaik vannak Európával szemben. A képek szólhatnak arról, hogy miként építsük együtt Európát, milyen európai polgárnak lenni, vagy bemutathatják, a fotós miként látja helyzetét Európában. 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 díjazott 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

Gödöllő-Himalája expressz

Élménybeszámoló a könyvtárban
Mint, ahogy arról lapunkban korábban már többször is beszámoltunk,
a 2012-es magyar Hidden Peak expedíciót a Gödöllőn élő Tóth Csaba
vezette a 8080 méteres hegy meghódítására. Az ott szerzett élményeiről, tapasztalatairól most interaktív előadás formájában számol be
nekünk.
IDŐPONT: 2013. ÁPRILIS
KEDD, 18 ÓRA
HELYSZÍN: VÁROSI KÖNYVTÁR

23.,

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy Gergely Péter nyug.
megyei vezető szakfelügyelő, Apáczai-díjas, Kiváló Tanár gazdag életének 94. évében, 2013. április 13-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Igazi
pedagógus volt, aki nagyon szerette hivatását és tanítványait.
Gergely Pétert 2013. április 27-én, szombaton 14 órakor a református
egyház szertartása szerint a gödöllői Dózsa György úti temető városi ravatalozójából helyezzük örök nyugalomra.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Aktuális tinédzser problémák
A kamaszok élete nehéz, főleg
ha tizennégy éves fiatal kisgimnazista lány az ember, akinek ikertestvére nem mindig
könnyíti meg az életét. Míg
egyikük merész, bátor és bele
mer vágni új dolgokba – amik
nem mindig helyesek –, addig
a főszereplő leányzó megfontolt és óvatos.
Kettejük kapcsolatában, mint minden
testvér életében, vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Hol nem bírnak egymás nélkül élni, hol ki nem
állhatják egymást és szóba sem állnak
a másikkal. Mint minden tini lányt,
így őket is ebben a korban kezdi el érdekelni a divat, a fiúk és a bulik. És
persze megtapasztalják az élet fájdalmas dolgait: az első szerelmi csalódást, és hogy tetteikért felelősséget
kell vállalniuk.
A történet a fiatalok nyelvén szól
az olvasókhoz, a szerző főleg azt a
korosztályt célozza meg, akik hasonló „tini problémákkal” küzdenek,
mint a könyv főszereplői: a két lány,
Dóri és Nóri. Az ő történetüket ismerhetjük meg ugyanis Dóri tolmácso-

lásában. Napjainkban minden fiatal
fent van a közösségi oldalakon (például a Facebookon), és csetel az ismerőseivel és emailezik. Így próbál
beilleszkedni, barátokat szerezni és a
kapcsolatait fenntartani, leküzdeni a
már Magyarországon is begyűrűző
klikkesedés problémáit. Persze, az
aggódó felnőtteknek mindig mindent
jobban kell tudniuk, ráadásul a kamaszokat rendszerint ki is oktatják és
rendreigazítják. Az ő szemükben tehát ebben a korban a legnagyobb ellenség a szülői akarat, mivel nem lehet például kamasz lányként felnőtt
házibulikba járni. És itt vannak a legrosszabbkor megjelenő pattanások,
továbbá az iskolában a „vérszívó” tanárok, akik még inkább megkeserítik
a fiatalság életét a sok leckével. És
persze az osztálytársak gúnyos megjegyzései azokra a lányokra, akik
még nem járnak senkivel. Ráadásul a
két főszereplőnek még a különvált
szülők új életével is meg kell birkózniuk. Az ember lánya jó, ha ilyenkor a
barátaira és a testvérére tud támaszkodni és van fantáziája, ha a vészes
esetekben egy alibi fiút kell kitalálnia
magának. Az első probléma akkor

adódik főhősünk életében, mikor
megpillantja – akkor még úgy gondolt – élete szerelmét, s persze a kiszemelt fiúról eléggé hamar kiderül a
nem túl szép igazság. De az internetes
barátnőnek mindig kiöntheti a lelkét.
A végére minden jóra fordul a két elbűvölő ikerlány történetében is, aminek már nem csak az első, hanem a
második kötete is kapható.
(Maros Edit: Hűvösvölgyi suli 1.)

Három estén – három felvonásban

tr

A palimadár

„Versmob” a főtéren

Szecesszió a Költészet Napján
(Folytatás az 1. oldalról)

A kiállítás Pecze Dániel alpolgármester
köszöntőjével vette kezdetét, aki az egykori gödöllői művésztelepről, mint a
szecesszió központjáról úgy fogalmazott: A Körösfői-Kriesch Aladárék által
létrehozott csoport sokkal több volt,
mint művészeti közösség, s az a szilárd
alap, amit egykor leraktak, ma is áll, és
igazi közösséget alkot.
A tárlatot megnyitó Remsey Flóra
textilművész ugyancsak a nagy elődökről szólt, s kiemelte ennek a közösségnek a lényegét, amit a mély, gyakorló
keresztényi gondolkodás, a természet
szeretete és a gyermekekhez való viszony határozott meg. „Ez egy csodálatos periódus volt, amiről újra és újra beszélünk itt Gödöllőn”– mondta.
A tematikus évekről szólva felhívta a
figyelmet arra, ezek – mint az idei, a
Szecesszió Éve is – „…egy-egy helyi
értékre irányítják rá a figyelmet. Hogy
mire legyünk büszkék, hogy jó gödöl-

lőinek lenni, hogy lokálpatriótává nevelődjünk.”
A kiállítás különlegessége, hogy egyben játék is. Az érdeklődőket egyfajta

Szerda? Szecesszió!
Március 23-án nyílt meg a Gödöllői Városi Múzeumban a Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulóját ünneplő emlékkiállítás „A jó kormányos címmel”, amit a következő négy héten egy-egy alkalommal tárlatvezetéssel tekinthetnek meg az érdeklődők.
Őriné Nagy Cecília művészettörténész, a kiállítás kurátora április 24-én,
május 1-jén, május 8-án és május 15én délelőtt 11 órára várja az érdeklődőket, akik mindössze egy múzeumi

kalandtúrára invitálja a könyvtárban, hét
állomáson hét témával (ex librisek,
szépirodalom, gyermekvilág, szeceszsziós játszótér, film és zene, építészet,
gödöllői művésztelep) ismerkedhetnek
meg, s amik során játékos feladatok által, az információszerzés modern eszközeivel is megismerkednek a
látogatók. A játék végén a
helyes megfejtés eredményeként felépül egy „verstorony”, ami a korszak
egyik jeles költőjének szecessziós gondolatát idéző
költemény. A játék résztvevői bejárják a könyvtár
belépőjegy fejében vehetnek részt a
körülbelül egy óra időtartamú programon. Mint megtudtuk, már a megnyitón is sokan jelezték, igényelnék,
hogy a kurátor vezetésével nézhessék
végig a kiállítást, hiszen az ilyen alkalmak során számos érdekességet is megtudhatnak. Mint az Őriné Nagy
Cecília lapunknak elmondta, a résztvevőknek
lehetőségük lesz kérdéseket is feltenni a témával
kapcsolatban.
A korábbi évek tapasztalatai szerint a szervezett,
felnőtt csoportok mindig

valamennyi szintjét, s persze segítséget
is kapnak, mégpedig egy kis kiadványt,
ami egyben a kiállítás tájékoztatója,
másrészt a programot követően jegyzetfüzetként is használható, természetesen
szecessziós motívumokkal díszített könyvecske.
Remsey Flóra megnyitó
beszédében külön kitért
erre a kiadványra, aminek
a borítója szolgált a rendezvény meghívójaként.
Mint mondta, az alkalomhoz illő alkotás született,
amiben megszólal a szecesszió lelke, finomsága.
Ez a lélek, ez a finomság
végig szinte tapintható a
tárlat során, a könyvek, a kiállított plakátok, a megjelenített hangulatok valódi
időutazásra hívják a látogatókat.
A Szecessziós utazás a könyvtárban
kiállítás és a játékos utazás július 20-ig a
az intézmény nyitva tartási idejében tebj
kinthető meg.

Több százan vágytak felhőtlen szórakozásra szombaton (a főpróbán), vasárnap, illetve hétfőn (az előadásokon) és
meg is kapták, amit akartak a Cavaletta
Művészeti Egyesület Ad Hoc Színházától. A társulat G. Feydeau A palimadár
című vígjátékát mutatta be Hamvai Kornél fordításában a Művészetek Háza
színpadán. A vérbő komédiát a következő módon ajánlotta a színház: „Ó,
Egek! Mennyi próbálkozás, mennyi

erőfeszítés, mennyi bonyodalom: hogy
őt én, ő pedig őt, s nem engem, de én
téged s nem őt, de akarom, de nagyon!
Csak ki ne derüljön, mert a férjem

kacaghat a komikus helyzetek végtelen
során, mert kitűnő darab ám a Palimadár! S mikor a függöny legördül,
örömmel állapítja meg: ez csak mással
eshet meg... Önnel soha! Úgy legyen!...”

megöl, engem meg a nejem csap agyon,
de nagyon! Ó, Egek! Mennyi infarktusos dirrdurrcsittcsatt vircsaft! De nem
Önnek, Kedves Nézőm! Ön kényelmesen hátradőlve két és fél órán át csak

Márton Danku István begyakorlott
rendezésével remélhetően ismét felkerekedik a társulat, hogy közelben és távolabb további százakat, ezreket nevetlt
tessen meg.

Új kiállítás a Levendula Galériában

Út a vasfalon át
kérnek vezetést, de most azoknak szeretnének lehetőséget adni, akik nem
ilyen formában, hanem önállóan
akarnak bekapcsolódni a programba
valamelyik délelőtt.
kj

Grafikák díszítik a Levendula Galériát, a kiállítóteremben ugyanis
ezzel a címmel nyílt
meg az új kiállítás, ahol
Bányai Gizella, Csibi
Júlia, Fazakas-Koszta
Tibor, Fenyvesi Edit,
Gál Lehel, Gyuris
Krisztina, Incze Mózes, Mácsai Mária,
Mészáros János, Mészáros Márta, Nagy Gábor, Nádas Alexandra, Posztobányi
Péter, Szabó Lilla, Takáts Márton és Veress Enéh munkáit láthatják az érdeklődők. A kiállítást Galambos Ádám, az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítványának elnöke nyitotta meg, aki beszédében többek között Henri Perruchot művészeti írót idézte, aki úgy fogalmazott: „Rajzolni annyi, mint utat törni egy láthatatlan vasfalon át, amely elválasztja azt, amit érzel, attól, amire képes vagy. És hiába
ütöd akármilyen erővel a falat, azzal nem érsz semmit. Lassan, türelmesen, reszelővel kell átvágnod magad.” A kiállítást május 9-ig láthatják az érdeklődők.
kj
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Város-Kép

Megújul és Gödöllőre kerül Zichy Mihály festménye

Tisztelgés Kálmán herceg emléke előtt

Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál A premontreiek jótevője
Előreláthatólag az év végére megújul
Zichy Mihály Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című különleges művészettörténeti és történelmi
értékű olajfestménye. Az 1877-ben
festett öt méter magas, három és fél
méter széles olajképet a retusálás
előtti fázisban láthatták a sajtó képviselői hétfőn, a Budavári Palotában.
Az újságírókat Csanda Jenő, Kontur
Kata és Bernád István restaurátorok
tájékoztatták elvégzett munkájukról. A
kép vakkeretre feszítve, konzerválva,
felületén kipótolt, tömített állapotban
áll a végső esztétikai helyreállítás előtt,
amit követően hasonló lesz, mint újkorában.
A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő műkincset restaurálását
követően a Gödöllői Királyi Kastélyban állítják ki. A terv szerint méltó
helyre kerül majd, hiszen az állandó kiállításon, a Habsburg-galéria bevezető
termében kap helyet.
Hogy a restaurálási folyamat elindulhasson, nagy szükség volt arra az
összesen több mint 2 millió forintos pályázati támogatásra, amit a kastélyt
működtető gazdasági társaság az elmúlt két évben nyert el a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumától. A munka teljes befejezése, és
a festmény elpusztult díszkeretének
pótlása ez után további forrásokból történhet, várhatóan a jövő év első felében.
Deák Ferenc, a „Haza bölcse” 1876
januárjában halt meg. Holttestét a Ma-

gyar Tudományos Akadémia
földszinti előcsarnokában ravatalozták fel. Temetése előtt három
nappal megjelent Erzsébet királyné a ravatalnál, ahol egy koszorút
helyezett el, és térdre ereszkedve
imádkozott. Két olyan ember találkozott itt, aki a Habsburgok és
a magyarok történelmi kiegyezésében jelentős szerepet játszott.
Az esemény hírét rögtön felkapta
a sajtó, másnap arról cikkeztek az
újságok, hogy ezt a patetikus jelenetet költői és festői módon szükséges volna megörökíteni. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter Zichy Mihály
(1827-1906) festőművészt bízta
meg, hogy egy reprezentatív festménnyel állítson emlékművet az
eseménynek.
Az ekkor Párizsban élő Zichy nem
volt jelen Deák temetésén, de hogy hiteles képet tudjon készíteni, Budapestre utazott. Találkozott a királynéval,
akiről vázlatot készített és megtekintette az általa az eseményen viselt
gyászruhát, a temetkezési társaság pedig újra felépítette a ravatalt az eredeti
helyszínen. A művész azt a pillanatot
ragadta meg a festményen, amint a királyné elhelyezi koszorúját a ravatalon.
Egy év múlva elkészült a mű, Zichy
hazaküldte Párizsból, de mégsem mutatták be a nagyközönségnek. A művész ugyanis ráfestette a képre azt a
cipruságat, amit állítólag Kossuth Lajos küldött Deák sírjára, és ez elfogadhatatlan volt a királyi udvar számára.

A Szent István Egyetem főépülete előtt, Kálmán herceg szobránál emlékeztek meg április 11-én a muhi csata 772. évfordulója alkalmából IV. Béla
király testvérére, a premontrei rend bőkezű jótevőjére.
Zichynek át kellett festenie a képet. Ennek következtében csak 1877 nyarán
helyezték el az Erzsébet királyné Deák
Ferenc ravatalánál című olajfestményt
a Nemzeti Múzeum 6. képtári termében, az, úgynevezett Habsburg-teremben, a kiegyezés folytonosságának jelképeként. A képet egy ideig a Magyar
Tudományos Akadémián állították ki,
majd eltűnt a nyilvánosság elől. A legutóbbi időkig a Magyar Nemzeti Galéria raktárában őrizték, rossz állapotban,
hengerre tekerve. Története számos
olyan történelmi, művészettörténeti információval szolgál, olyan eszméket
közvetít, amiknek átadását a Gödöllői
Királyi Kastély múzeuma küldetésének tekinti.
(zs.v.)

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.

1.

Milyen gyakran jár Gödöllőn kulturális programokra?

hetente ⃝

havonta ⃝

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!

évente ⃝

........................................................................................................................................................................
5.

A rendezvényen Szőnyi Gergely gimnázium tanár mondott beszédet, melyben
a herceg önfeláldozásra hívta fel a figyelmet, hiszen a muhi csatába hősi halált
halt herceg a második honalapítóként is számon tartott IV. Bélát testével védte
a tatárok támadása során.
Az ünnepség hagyományosan koszorúzással zárult, az önkormányzat nevében Tóth Tibor alpolgármester helyezte el a megemlékezés virágait.
(kr-)

I. Országos Plüssegér-találkozó

Randevú a kastélyban
Húsvét hétfőjére hirdette meg a gödöllői kastély a gyerekek és kis kedvenceik számára az I. Országos Plüssegér-találkozót. Ezen a napon az érdeklődők
különleges útvonalon, az egerek nyomában járhatták be a kastélyt, a padlásszinttől a pincéig, sőt még a 3D moziba
is eljutottak! A rangos eseményre a
Herceg Egérváry Elemér naplója című
Múzeumpedagógiai Nívódíjas mesekönyv második kötetének megjelenése
alkalmából került sor. A nap folyamán
a plüssegérrel érkezők a kávézó süteményeit is kedvezménnyel majszolhatták. A találkozó legizgalmasabb eseménye a plüssegérverseny volt, aminek
során a legkisebb és legnagyobb egerek mellett az Elemérre legjobban hasonlító kedvencet is kereste a szakmai
zsűri. A 95 versenyző megmérettetése
során az alábbi eredmény született.
A herceg Egérváry Elemérre legjobban hasonlító plüssegér kategóriájában
számos ötletesen megformált figura
közül a zsűri Forgács Réka fóti tanuló
Egérváry Elemér nevű egerét találta a
legtökéletesebbnek. A Legnagyobb Plüssegér címet a Miszet nevű, 65 cm-es versenyző nyerte, míg a legkisebbnek
Egérváry Eleonóra bizonyult (3,6 cm).

A fődíjakon kívül a zsűri több különdíjra érdemes egeret illetve gazdáját is
megjutalmazta, figyelembe véve a legötletesebb megoldásokat. A nyertesek
ajándékait postán küldik el a szerencsés versenyzőknek, így érdemes figyelni a postaládát!
A kastély honlapjáról minden résztvevő letöltheti a verseny emléklapját,
és kiállíthatja a saját egere nevére,
hogy Elemér plüsskollégája semmiképp ne feledkezzen meg a gödöllői
királyi kastély nevezetes eseményéről.
(bl-)

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

Gödöllői emléktáblák

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

Kossuth Lajos

........................................................................................................................................................................
6.

Tudja-e, milyen kiemelt művészeti csoportjai vannak Gödöllőnek?

7.

Soroljon fel néhány művészeti csoportot!

igen ⃝

nem ⃝

Április 7-én emlékeztünk meg a dicsőséges tavaszi hadjáratról, aminek
gödöllői eseményeire többek között a
Kossuth Lajos utcai tábla is emlékezteti városunk lakóit.

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
8.
⃝
⃝
⃝
⃝
9.

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

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

Kossuth Lajos nevét hazánk talán valamennyi településén viseli közterület,
Gödöllőhöz azonban fontos esemény
köti a politikust. Az isaszegi csatát követően ugyanis Kossuth és tábornokai a
gödöllői kastélyban szálltak meg. Az itt
tartott haditanácskozáson már felmerült
a Habsburgok trónfosztásának, Magyarország függetlenségének gondolata,
amit az országgyűlés 1849. április 14-én
Debrecenben mondott ki.
Az Országos Honvédelmi Bizottmánynak így írt a kastélyba való beköltözésről: „Késő éjjel van, s én fáradtan,
de nyugodt kebellel azon nyoszolyába
hajtom álomra fejemet, melyből ma reggel riadva szökött ki Windisch-Grätz,
futásba keresve menedéket az igazságos
Istennek hadseregünk vitézségében nyilatkozó bosszúja elől.”

A gödöllői tanácskozásnak két célja
volt. Az egyik: ki kellett dolgozni a tavaszi hadjárat folytatását; a másik: választ
adni a Ferenc József által március 4-én
aláírt olmützi manifesztumra és a kihirdetett centralizált, abszolutista birodalmi alkotmányra. Kossuth úgy vélte: a
bécsi udvar megalázó döntésére kellő
időpontban adott választ nemcsak a
nemzet becsületének védelme kívánja
meg, hanem Magyarország függetlenségének kikiáltása javíthatja az ország
külpolitikai megítélését és szuverenitása
elismerését is. Kossuth Gödöllőn négyszemközt beszélt Görgey Artúrral, amire a két résztvevő később egymásnak ellentmondóan emlékezett vissza.
Az emléktábla a Kossuth Lajos utca
elején, a Petőfi térnél található.
(ny.f.)
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Élő-Világ

WWF Magyarország – Év Állata Verseny

Szavazzon a legmenőbb lakóra!
Az Év Állata Verseny keretében
szavazzon ön is az evallata.hu
oldalon, hogy kiderüljön, a Szabadság-szigeten élő különleges állatok, az európai vidra, a
fekete gólya és a halványfoltú
küllő közül melyik a legmenőbb!
A Természetvédelmi Világalap, a
WWF Magyarország meghirdette
az Év Állata Versenyt: derüljön ki,
hogy az élőhely három védett őshonos állata – az európai vidra, a
fekete gólya és a halványfoltú küllő
– közül melyik a legkedveltebb. A
megmérettetés ideje alatt, április 8.
és május 22. között az evallata.hu
weboldalon várják minden természet- és állatbarát szavazatát.
wwf

Használati útmutató örökbefogadott kutyákhoz
Egy mentett kutya sok esetben
teljesen más hozzáállást igényel, mint egy tenyésztőtől vásárolt egészséges, jól szocializált kölyökkutya. Ezzel a kis
„használati utasítással” az a
cél, hogy hozzásegítsék mind a
kutyát, mind a gazdit az elkövetkező évek boldog, békés
együttéléséhez!
Miután végre eljött a nagy nap és az
újdonsült kutyánkkal hazafelé tartunk, nézzük meg, mire is érdemes
odafigyelni.
Állatorvos
Ne felejtsük el módosíttatni a mikrochip adatait, és a kutyát átíratni a
saját nevünkre. Ez a művelet ingyenes, amennyiben a kutya már regisztrálva van a Petvetdata rendszerében.
Az első napok otthon
Egy menhelyről örökbefogadott kutya nevelése, képzése normál esetben
semmiben nem tér el egy vásárolt kiskutyáéhoz képest. Semmiképpen sem
szabad abba a hibába esnünk, hogy
elkezdjük sajnálni, kényeztetni, hogy
„szegény kidobott, sanyarú sorsú kutyuska”, mert így nemcsak hogy

tennénk ugyanezeket, hanem számára
természetes, az ösztönével, a falkaszellemmel egyező dolgok, amelyekkel a természetben (egy kutyákból
álló falkában) ugyanígy szembesülne.

cirógatjuk, egész nap nem ajnározzuk, becézgetjük. Egy napig egyáltalán ne szóljunk hozzá, így hamar
megtanulja, hol a helye az új falkában, és megadjuk neki a lehetőséget, hogy magától oldódjon fel a
számára új környezetben.
Sok mentett kutya hirtelen csak még
jobban megijed a sok simogatástól,
nyakába szakadó szeretettől, hiszen
ezek a kutyák sokszor nem is tudják,
mit jelent a kéz, amely nem csak ütni,
de simogatni is tud. Azzal tesszük neki a legjobbat, ha hagyjuk, hogy megnyugodjon, feloldódjon, hogy rájöhessen, itt senki sem fogja bántani.
Ne felejtsük el, ez csak egy nap, és
utána jöhet akár 10-15 boldog együtt
töltött év.

Félős kutyák esetében meg kell mutatnunk, hogy az új falkája erős, határozott vezetővel bír, aki mellett
most már semmitől sem kell félnie.
Nem szabad abba a hibába esnünk,
hogy simogatjuk, nyugtatgatjuk, engedékenyek vagyunk vele, mert ezzel
csak beleerősítjük, „megjutalmazzuk” a félelmet, és elbizonytalanítjuk,
hogy tényleg jó helyre került-e, hiszen az ő célja is a túlélés, amelyhez
magabiztos falkavezérre van szüksége. Mutassuk meg neki, hogy mi nem
félünk, neki sem kell. A legjobb viselkedés a határozottság, a közömbösség és a következetesség!

Lámákkal védenek juhokat
farkasoktól Svédországban
Lámákat vetnek be farkasok ellen juhok védelmében Svédországban, bízva a Dél-Amerikában honos állatok természetes harciasságában.
Svédország déli részén az utóbbi időben egyre több farkas bukkan fel, és támadásaiknak már jó pár birka esett áldozatul. Nils Carlsson, Skane megye

A tisztelet és bizalom kivívása

hamar a fejünkre nőhet, de beleerősítünk egy csomó nem kívánatos
viselkedést is. Érdemes az első egy
napot ún. falkából kizárással, „kiközösítéssel” indítani. Ezzel rengeteg
későbbi problémát megelőzhetünk.
Bírjuk ki, hogy az első napon nem

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Egy mentett, sokat megélt kutya
esetében kifejezetten nagy jelentősége van annak, hogy az első pillanattól kezdve ki tudjuk vívni a kutya bizalmát és tiszteletét.
Egy félős kutyának erre ugyanúgy
szüksége van, mint egy pörgősebb,
dominánsabb ebnek.
A következőkben leírt gyakorlatok
nem 1-2 hétre szólnak, hanem a kutya
egész életére. A kutya nem ember
(bármennyire is szeretnék néhányan
úgy kezelni), így nekünk kell megtanulnunk kutyául gondolkodni, hogy
kapcsolatunk mindig felhőtlen lehessen.
A kutya számára ezek a gyakorlatok
nem kínzások; nem bántják a lelkét,
nem úgy működnek, mintha emberrel

Dominánsabb kutyák esetében a cél,
hogy elfogadtassuk magunkat az első
pillanattól kezdve, mint vezetők. Ha
ezt nem sikerül, később komoly problémákkal találkozhatunk, hamar agresszívvá válhatnak akár velünk
szemben is. Mutassuk meg neki, hogy
ebben az új családban mi vagyunk az
irányítók, mostantól a mi dolgunk
dönteni a falka életéről, arról, hogy
mit szabad és mit nem.
Ne essünk bele az első napok „angyali ez a kutya” hibájába. Az új helyzetben, környezetben még a legproblémásabb kutya is képes angyali arcát
mutatni. A kutya valódi jelleme 2-3
hét után mutatkozik meg igazán, amikor már biztos új helyzetében.
haziallat.hu

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

ragadozószakértője a The Local című svéd lapnak azt mondta, hogy kísérletként négy lámát telepítenek két nagy juhtenyésztő telepre április vége felé.
„A lámák meglehetősen nagyok, másfél mázsásak, és erős bennük a védelmező ösztön, visszaverik a ragadozók támadásait. Fontos hangsúlyozni, hogy
egyelőre csak próbálkozunk velük, nem állítjuk, hogy a lámák révén nem lesz
birkaveszteség” – mondta Carlsson.
Az Egyesült Államokban a lámák már kiállták a nyájőrző próbát: jó pár
prérifarkasnak elvették a kedvét a birkavadászattól.
Svédországban a gazdák 3000 korona – 100 ezer forint – kártérítést kapnak
minden olyan felnőtt juh után, amelyet farkas ragadott el, vagy ölt meg.
Nagy-Britanniában pár éve engedelmességi ebtanfolyamra fogtak lámákat.
A végeredmény: lehet, hogy a kutya az ember legjobb barátja, de a láma a legszófogadóbb. A lámacsapat napi 1 és 3 óra közötti időtartamban kapta az okí(MTI)
tást, és kiválóan vizsgázott. Kedvenc játékuk a visszahozósdi.

TÁJÉKOZTATÁS AZ EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRÓL
Április 15-20-ig: dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.
Április 22-27-ig: Kovavet Bt. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Kutya örökbefogadási nap

Kefír: Hófehér, kistestű kan kutyus. A
legjobb szó a természetére az elbűvölő. Csahol, bújik, puszikat oszt mindenkinek 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!

Zsuzsi: egy tündéri csaholós minden lében
kanál aprócska pincsiszerű lány kutyus.
Igazi „mama pici kutyája” típus. Elsősorban lakásba szeretne költözni. Mivel nemrég került be a telepre, eredeti gazdája jelentkezését is várjuk!

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

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

Kutya örökbefogadó napot
tartunk a
gödöllői Tesco parkolójában
ÁPRILIS 21-ÉN, 10-15 ÓRÁIG.
Sok szeretettel várjuk a kutyusok
leendő gazdijaikat!

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Április 20-án és 21-én
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Sport

Röplabda – Bajnoki döntő

Futsal – Négyből négy = nulla pont

Győrben helytálltak a Bikák Két meccs után egyenlő
Nem sikerült a bravúr, a bajnoki
címvédő Győr ellen sem jött öszsze a győzelem, ezzel négyből
négy vereség eddig a Gödöllői Bikák mérlege az 1-6. helyekért
zajló felsőházi rájátszásban.
Nem éppen esélyesként utazott Győrbe
Baranyai Pál együttese, ennek ellenére
tisztességesen helytállt a a csapat, ami
erőt adhat a hátralévő hat fordulóhoz.
Az első 20 percben mindössze egyszer
tudtak a gödöllőiek kapujába találni a
házigazdák, majd a folytatásban is
mindössze 3-szor, míg a mieink is bevették a győri kaput, ezzel kialakítva a

4–1-es végeredményt.
A rájátszás 4. fordulóját követően a Gödöllői Bikák-Vasas Phiton csapata 38
pontjával a tabella 4. helyén áll.
Futsal NB I., felsőház (1-6. helyekért)
4. forduló: Rába ETO – Gödöllői Bikák-Vasas Phiton 4–1 (1–0) Gól: Jenei
Ottó.
-lt-

Futsal NB I, rájátszás
5. forduló
Április 19., hétfő 20:30,
SZIE sportcsarnok
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton –
Colorspectrum Aramis

Labdarúgás – Kettős siker duplákkal

Gödöllő: Több mint ötös
Hétközi elmaradt meccsét ugyan
elbukta, de a hétvégén javított a
Gödöllői SK labdarúgüó csapata,
amely hazai pályán verte az Újlengyel együttesét 6–2-re.
A Halásztelek elleni hétközi idegenbeli
mérkőzésen nem járt szerencsével Jenei
Sándor csapata, alulmaradt a tabella 2.
helyén álló ellenfelével szemben, de a
hétvégén jöhetett a javítás lehetősége.
Tavaszi első, igazi hazai találkozóján kitettek magukért a fiúk, ugyanis a második félidőben gólparádét rendeztek. A
vendégek szereztek vezetést a meccs
elején, de annak ellenére sikerült még a
szünet előtt megfordítani az állást Orbán Levente duplázott), hogy 0–1-nél
kimaradt egy gödöllői büntető. A második 45 perc aztán, a sokkal nagyobb
győzniakarással játszó GSK örömjátékát hozta és Bencze Zsolt, valamint Simon Bence 2-2 találatának köszönhetően 6–2-re nyert a Gödöllő.
Győzelmével továbbra is a 10. helyen
áll a csapat 29 ponttal, de a még bent-

maradást érő 6. helyezett mindössze 5
egységre van.
Pest megyei I. osztály, 18. forduló
Halásztelek – Gödöllői SK 2–0 (0–0)
Pest megyei I. osztály, 22. forduló
Gödöllői SK – Újlengyel 6–2 (2–1)
Gól: Simon Bence (2), Bencze Zsolt
(2), Orbán Levente (2)
Megyei III. Osztály – Szentendrei
diadal
Magabiztosan, 4–1-re nyert a Gödöllő
kettő Szentendrén, ezzel továbbra is a
tabella 3. helyét foglalja el Legéndi
György együttese. Érdekesség, hogy itt
is volt egy duplázó Legéndi Balázs személyében.
Pest megyei III. Osztály nyugat, 19.
forduló: Szentendre – Gödöllői SK II.
1–4 (1–1) Gól: Legéndi Balázs (2), Tury
Viktor, Kovács Miklós
Következik:
Április 21., vasárnap 16 óra, Táncsics
M. Úti Sportcentrum:
Gödöllői SK II. – Pilisszentkereszt -ll-

Asztalitenisz – Veterán verseny

Első ízben adott otthon városunk
a Veterán ranglista Asztalitenisz
versenysorozatnak. A kilenc állomásból álló sorozat gödöllői fordulóján 109 veterán pingpongos
adta le nevezését a 6 kategóriában. A GEAC veteránjai két férfi
csapat és egy egyéni aranyat
nyertek.

Kornél a karcagi Skumáth Istvánnal az
oldalán nyert, a fináléban 3–2-re verve
ellenfelüket.
A díjakat Gémesi György polgármester adta át, aki egyben a verseny fővédnöke is volt. A Magyar Asztalitenisz
Szövetség pozitív véleménnyel volt a
gödöllői helyszínről, így a jövőben minden bizonnyal bekerül az éves versenynaptárba ez a helyszín.

Az április 13-án a Hajós iskola tornatermében megrendezett versenyen
a 40-49 éves férfi páros kategóriában a Daru Zsolt, Holhos
Tamás duó bizonyult verhetetlennek, a döntőben 3–1-re nyertek. Ugyanebben a korcsoportban egyéniben is gödöllői nyakába került az arany, történetesen
Holhos Tamáséba (a döntőben
3–1-re nyert). Az 50-59 éves
korosztályban a gödöllői Baráth

-lt-

Utánpótlás – Történelmi
siker
Történelmi sikert értek el a leány röplabdások országos
gyermekbajnokságának második elődöntő tornáján a
gödöllői hölgyek: csoportelsőként jutottak be az országos
döntőbe.

Vívás – Kadet és junior világbajnokság

Bancsics Máté: csapatbronz
Remekül teljesített a gödöllői
Bancsics Máté az idei kadet és
junior vb-n. Az április 5-14. között, Porecben megrendezett világversenyen a junior magyar
csapat tagjaként bronzérmet
szerzett.
A Bancsics Máté, Csaba Márton Bence, Singer Martin, Szatmári András
alkotta csapat a nyolcaddöntőben Venezuelát verte 45:35-re, majd a negyeddöntőben az orosz csapatot múlta felül
egy tussal, 45:44-re. Az elődöntőben következtek az olaszok, akik ellen drámai

Négy fordulóval a zárás előtt továbbra is az élen az NB I-ben
szereplő GEAC férfi asztalitenisz
csapata. A gödöllőiek esetleges
Szeged elleni sikere bajnoki címet érhetett volna, de remiztek,
így még várat magára a bajnokavatás.
NB I, keleti csoport, 14. forduló
GEAC I. – Szeged 9:9
NB III. Közép-Magyarország, 16.
forduló: Budaörs III. – GEAC II. 5:13
Pest megyei A csoport, 18. forduló
GEAC III. – Újhartyán 11:7, GEAC IV.
– Szentendre I. 5:13
Pest megye B, északi csoport, 16. forduló: GEAC VII. – Vámosmikola 2:16,
Őrbottyán – GEAC V. 11:7
Pest megye B, déli csoport, 16. forduló: Újhartyán – GEAC VI. 14:4

döllői Alsóparkban.

Április 7-én a Török Ignác Gimnázium
tornatermében egy merőben új, de annál
inkább remek rendezvény első fordulójának lehettek szemtanúi az asztalitenisz
szerelmesei. A gödöllői asztalitenisz

szakosztály, Gödöllő városrészei által
kiállított amatőr csapatoknak hirdetett
bajnokságot. Elsőként a közösségi rendezvényekben és a sportban eddig is
élen járó Csanakért Egyesület állított ki
csapatot és kezdeményezte az első
csúcsrangadót. Hosszú keresés után a
Fenyves csapata vállalta a megmérettetést. A csapatok 10 főből állnak és erősorrend szerint játszanak egymással. A
lebonyolítást felügyelő szakosztályvezetőt, Bartha Tibort faggattuk az eseményről: – Nagy öröm, hogy elindulhatott ez a kezdeményezés. Klubunk igen
széles bázissal bír már és úgy gondoltuk az amatőr játékosok is megérdemlik,
hogy megmérettessék magukat. A lebonyolításnál profi körülményeket biztosítunk. A játék egyszerre 10 asztalon történik, ami lehetővé teszi, hogy egy ilyen
nagyszabású kiírást is
hatékonyan lehessen lejátszani. A rendezvényt
Pecze Dániel alpolgármester nyitotta meg, aki
nagyra értékelte az alulról jövő kezdeményezést. Mint mondta,
„Manapság ritka, hogy

Karate – Európa-bajnokság

Eb-arany a veteránoknál

MARGITA KUPA
ta Kupa harmadik rendezvénye.
További infó:
www.margita344-2.hu

Remekeltek a gödöllői Fujinaga
SE versenyzői a magyar csapat
tagjaiként az április 5-7. között,
Egerben megrendezett III. Shotokan Európa-bajnokságon. A veterán csapat Eb-aranyat nyert.
27 ország közel 1100 versenyzője vett

108 fős junior mezőnyben a 16. lett.
A gödöllői vívópalánták április 6-7-én a
Fülöp Mihály-versenyen vettek részt
Kunszentmiklóson gyerek, újonc, bambi és tőrpici kategóriában. A gyerek női
tőr mezőnyben Hanzl Lilla a 3. helyet
szerezte meg, míg bambi női tőrben
Zászkaliczky Piroska az 5. lett.
-tt-

küzdelem után 43:45-ös vereséget szenvedtek a fiatalok, így a bronzért vívhattak. A junior magyar kardcsapat nem
bízta a véletlenre az
USA elleni találkozót,
magabiztos vívással
nyertek 45:36-ra, ezzel a németek és az
olaszok mögött a 3.
helyen zárták az idei
korosztályos vb-t.
Bancsics egyéniben is
jól teljesített. Kadet
kard egyéniben 81 in- Jobbra lent a boldog magyar csapat
dulóból a 37., míg a (Bancsics Máté jobbról a második)

Asztalitenisz – A megyei fronton nem ment

Tömegsport – Gödöllőiek
egymás ellen, de az asztaliteniszért

Kerékpáros túra – Ovisok is tekertek

Május 12-én kerül megrendezésre a K-20/50/80/100 kerékpáros teljesítménytúra, a Margi-

Az első találkozón a gödöllői hölgyek
végre éltek a hazai pálya nyújtotta
előnnyel és egy igen izgalmas és küzdelmes meccset követően 3:2-es sikernek örülhettek.
Három nap múlva jött a folytatás a fővárosban, ahol fordított volt a forgatókönyv. Ludvig Zsolt tanítványai nem
tudtak mit kezdeni a Vasas játékával és a
3:0-ás hazai siker azt jelenti, hogy egalizált a bajnoki címvédő kék-piros gárda.
A harmadik mérkőzést lapzártánk után,
április 16-án rendezték Gödöllőn, míg a
4. ütközetre ismét idegenben kerül majd
sor, április 19-én. Ha az első két találkozó megismétlődik, azaz a Gödöllő és

a Vasas is él a pályaelőnyével, akkor a
mindent eldöntő 5. mérkőzésre április
22-én, 18 órás kezdéssel kerül majd sor
a Szent István Egyetem sportcsarnokában.
Ne feledjék, a DigiSport 2-es csatorna a
döntő minden mérkőzését élőben közvetíti.
Női NB I. bajnoki döntő 1. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Óbuda 3:2
(17, 20, -14, -17, 7)
Női NB I. bajnoki döntő 2. mérkőzés
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC: 3:0
(22, 22, 25)

Bajnokavatás elnapolva

Három első Gödöllőn

Április 7-én rendezte a Margita
344.2 egyesület ez évi első kerékpáros teljesítmény túráját.
A hagyományosnak számító 20/ 35/
50 km-es távokon kívül az egyesület
életében először, a Szent János utcai
óvoda kérésére városunk legkisebbjeinek az 5 km-es túratáv is elindult,
végig biztonságos útvonalon, a gö-

Április 10-én, Gödöllőn elkezdődött a Női NB I-es röplabda bajnokság döntője. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó küzdelemben a TEVA-Gödöllői RC – Vasas-Óbuda párharc két mérkőzést követően 1–1-re áll.

Az országos döntőbe jutó lányok a
Szombathely csapatát 3:0-ra, míg a
TFSE és az UTE gárdáját 3:1-re verték.
A hatos döntőre május 31. és június 2-i
hétvégén kerül sor mindkét nem részvételével. Amennyiben a TEVA-GRC Sasok fiú csapata is kvalifikálja magát,
úgy városunk mindkét versenyszámban
jelen lesz a nagy eseményen.
A TEVA-GRC csapata: Harangozó Laura, Harangozó Lili, Hemmert Kyra
(csk), Maurer Katalin, Mester Adél,
Molnár Zengő, Nagy Zsófia, Streitmann
Veronika, Zeller Kinga, edzők: Horváth
Kristóf és Szabados István.
Gödöllői eredmények:
TEVA-GRC – Szombathelyi Sportiskola 3:0, TEVA-GRC – TFSE-KRA 3:1,
UTE-ÚCSDSE – TEVA-GRC 1:3 -tt-

részt a III. Shotokan Európa-bajnokságon. Az igen népes mezőnyben a gödöllőiek közül Kecskés Balázs mind kata,
mind kumite versenyszámban a legjobb
16 közé jutott. Kasper András korcsoportja a kata selejtezőiben holtversenyben a 8. lett, a megismételt küzdelem
után csúszott csak le a nyolcas döntőről,

az emberek betartják a szavukat és megcsinálják azt, amit igérnek, de a jelek
szerint az asztaliteniszezők szavahihető
emberek!” A szurkolók körében jelen
volt még a rendezvény másik fővédnöke, Tóth Tibor alpolgármester és a csanaki körzet önkormányzati képviselője,
Kis Antal is.
A tervek szerint, szeptembertől heti két
alkalommal edzés lehetőséget és szervezett rendszeres versenyzési lehetőséget kínál az asztaliteniszezés után érdeklődőknek a klub. Az első derbi magas színvonalú, kiegyensúlyozott játékot hozott, amelyben a szélesebb játékosállománnyal bíró – nemcsak apukákat, hanem gyermeket, női játékost, sőt
nyugdíjast is felvonultató – Darabont
Tibor vezette csanaki kihívó 55:47 szett
arányban jobbnak bizonyult a dr. Simonváros Péter által szervezett fenyvesi csapatnál. A győztes csanaki egység várja az újabb kihívó városrész amatőr formációját. Jelentkezni a barthat@
citromail.hu címen lehet.
-tl-

így végül a 9. helyet szerezte meg. A
csapatküzdelmek során a Fujinaga SE
versenyzőiből összeállított felnőtt csapat (sensei Szűcs Tibor, Kása Sándor,
Molnár Sándor, Szabó Péter, Szabó
Zoltán, Kecskés Balázs) ugyan a selejtező során búcsúzott, ám a Szűcs Tibor,
Ambrus Attila, Szabó Péter összetételű veterán korosztályú kumite csapat
nem talált legyőzőre és magabiztosan
szerezte meg az Európa-bajnoki aranyérmet.
-li-
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A Gödöllői Városi Múzeum
meghívja Önt a
HETEDHÉT ORSZÁGBÓL
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
A JAMBOREE
80. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
című kiállítás megnyitójára
2013. ÁPRILIS 27-ÉN
SZOMBATON 16 ÓRÁRA
A KIRÁLYI VÁRÓBA
Köszöntőt mond:
DR. GÉMESI GYÖRGY
polgármester
BUDAY BARNABÁS,
a Magyar Cserkészszövetség
elnöke
A kiállítást megnyitja:
DR. SZAKÁLY SÁNDOR
történész
Közreműködik:
RÓNAI LAJOS tárogatón
A kiállítás kurátora:
DR. CZEGLÉDI NOÉMI
történész
FÁBIÁN BALÁZS
néprajzkutató
A kiállítást rendezte:
FÁBIÁN BALÁZS, GUBA
LÁSZLÓ, SERES IMRE
A kiállítás megtekinthető:
2013. április 27-december 31.
Nyitva tartás:
szerdától vasárnapig,
10-16 óráig

ÁPRILIS 15-26. KÖZÖTT
A KIRÁLYI VÁRÓ ZÁRVA TART
az új cserkész időszaki
kiállítás építése miatt.
Megnyitó:
április 27-én, szombaton

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában

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

A kiállítás megtekinthető 2013. április 28-ig, minden szombaton és vasárnap 14-17 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is
GIM-Ház, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660.
gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
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 módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.
c.) színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.
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
beruházói
munkakör
Gödöllő város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres beruházói munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó feladatok:
A városüzemeltetéssel, felújítások,
beruházások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok végzése.
Az állás betöltetésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egyetemi vagy főiskolai szintű
építészmérnök, építőmérnök, vagy
egyéb műszaki szakképzettség és a
beruházások szervezésével, bonyolításával, felügyeletével, statisztikai áttekintésével összefüggő szakképesítés
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Beruházói és kivitelezői munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.
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 – bölcsődei felvételi kérelem
Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi 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.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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:

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 15-21-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Április 22-28-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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 körzetük szerinti óvodába kérjék.
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.
– Az óvodák elérhetőségei és az óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján
érhetők el.
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.

Tisztelt Szülők!
Az 1. Számú Városi Bölcsőde
dolgozói április 22-23-24-én 9-12
óráig, szeretettel várják azokat a
gödöllői szülőket akik a 20132014-es nevelési évben szeretnék
gyermekük bölcsődei elhelyezését igényelni.
Kérjük látogassanak el hozzánk, hogy megismerjék
bölcsődénket, nevelési programunkat, valamint tájékozódjanak a bölcsődébe kerülés feltételeiről.
Előzetes telefonos időpont-egyeztetés szükséges.
Címünk: Gödöllő, Palota-kert 17.
Telefonszám: 06-28-410-906.
Varga Gyöngyi intézményvezető

Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület
1 százalék
Kérjük, támogassa
adója 1 százalékával a
Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesületet
Cím: 2100 Gödöllő,
Battyány u. 32.
Adószám:
18718252-1-13
Egyéb támogatásukat
köszönettel fogadjuk!
Számlaszám:
65100266-1105818600000000
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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.

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

égek kiadók!
A szálloda földszintjén üzlethelyis
Érdeklődni: Gselmann Kati
06-20/392-8303

12 Gödöllői Szolgálat
Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

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

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

KÖZLEMÉNY
+Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
Részletek az irodában vagy telefonon!
INGATLAN
+Lakás Eladó - Egyetem közelében -Fácán
sor- 3+1 fél szoba, 80m2-es összkomfortos, egyedi fűtéses, I. emeleti társasházi
lakás garázzsal, kedvező áron, tulajdonostól
eladó. Tel.: 06-20-572-3807

2013.
+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban
2szoba+ nappalis újépítésű ikerház
350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFtért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429
+ÁRON ALUL Szőlő utcában 69 nm-es,
nappali+2 szobás lakás eladó iár:10.9MFt
20-804-2102
+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás,
felújított, gázkazán fűtéses lakás eladó.
Iár: 11MFt 20-772-2429
+JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, felújítandó, magasföldszinti, konvektoros lakás
8.6Mft-os irányáron eladó! 20-539-1988
+Eladó az Erzsébet krt-on műanyag
nyílászárós 2 szobás lakás Iár:8.29MFt!!
20-804-2102
+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren
eladó 2 szobás felújított lakás Iár: 7.2MFt
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 100-180m2
családi házat vagy eladó
telket. 20-944-7025
+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali+ két+fél
szobás újszerű lakás
zárt parkolóval! Iár:
18.9MFt! 20-539-1988
+Eladó lakásokat keresek
készpénzes ügyfeleim
részére (20)804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Eladó Gödöllőn az Alma
utcában, egy 500 nm-es
építési telek, szoba-konyha, fürdőszobás faházzal,
víz-villany van. I.ár: 6,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn,
Erzsébet
parkkal szemben, 100
nm-es nappali +3 szobás
családi
ház,
örökzöldekkel
beültetett
kertrésszel,
garázzsal
eladó. I. ár: 23,5 mFt.
Érd.: 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn, a Remsey krt.-on, egy kétszintes, egyedi fűtéses, nappali+amerikai
konyhás, beépített, gépesített konyhabútorral+2 szoba, fürdőszobás társasházi lakás.
A nappaliból terasz, kizárólagos használatú
kertrész. Referencia szám: 3681. I.ár: 23 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
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
+Eladó Gödöllőn, Kastély mögött, polgári
házból átalakított társasházban egy 52 nmes 1 szobás, kertkapcsolatos téglaépítésű
lakás. Referencia szám: 3659 I.ár: 8,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
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 Kőrösfői utcában, egy
170 nm-es, 5 szobás, két fürdőszobás polgári ház, SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL! Referencia szám: 2747 I.ár: 35 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 családi ház, gyümölcsössel,
örökzöldekkel 600 nm-es telekkel eladó.
Referencia szám: 3696 I.ár: 12,8 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, egy tóparti nappali+3
szobás családi ház melléképülettel, garázzsal, 1000 nm-es telken. Örök panorámás!
Referencia szám: 3544 I.ár: 25 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély
közelében egy nappali+3 szobás, két
fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes
családi ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is. Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 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
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár
vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint,
mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.:
26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
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+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
+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.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).

+Vennénk gödöllői tégla családi házat 16
M Ft készpénzzel. LIPCSEY Ingatlaniroda,
06-30-6336-110, info@lipcsey-ingatlan.hu
+Gödöllőn 2,5 szobás 2.em. erkélyes,
felújított lakás eladó 10,95 MFt-ért. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-30-6336-110,
www.lipcsey.com
+Gödöllőn eladó egyszintes családi ház:
nappali +3 háló, garázs, 789 nm kert
22,5MFt. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-306336-110, www.lipcsey.com
+LAKÁS ÁRÁÉRT!! Eladó Gödöllőn
Harasztban 70nm-es, 2 szobás, konvektorral és CSERÉPKÁLYHÁVAL egyaránt fűthető
ikerházfél, 500NM-ES TELKEN, GARÁZSZSAL! IÁr.:10.9 MFt. Tel.:0630/228-1060
+NAGYON JÓ ÁRON! Gödöllőn központban 44nm-es, 2 szobás, jó állapotú lakás,
ALACSONY REZSIVEL, saját tárolóval,
tehermentesen eladó. AZONNAL költözhető! IÁr.:7.2 MFt. Tel.: 30/228-1060
+SÜRGŐSEN! Gödöllőn János utcánál
eladó egy MAGASFÖLDSZINTI, TÉGLA
építésű, KONVEKTOROS fűtésű, 38 nmes, 1 szobás, új nyílászáróval, saját tárolóval. IÁr.:7.3 MFt. Tel.: 0630/228-1060
+JÓ ÁRON! Gödöllőn, ERZSÉBET
PARKNÁL, TÉGLA, 54nm-es, magasföldszinti, 1 + 2 fél szobás, ERKÉLYES,
FELÚJÍTOTT lakás eladó! Új műanyag
nyílászárók redőnnyel! IÁR:11.3 mFT. Tel.:
0630/228-1060
+SÜRGŐSEN, ALKUKÉPESEN! Gödöllőn
Antal-hegyen, kétszintes, belül felújított,
100 nm-es 3 szobás családi ház eladó,
garázzsal, 1200 nm-es VADREGÉNYES
GYÖNYÖRŰ KERTTEL! IÁR: 17.5 MFT. Tel.:
0630/228-1060
+KIEMELT
AJÁNLAT!
Gödöllőn
KÖZPONTban tágas 120 nm-es, 5 szobás,
szép
sorház
eladó
kis
kerttel,
GARÁZZSAL! IÁR:24.4 mFT. Tel.:
0630/228-1060
+SÜRGŐSEN!! KATEGÓRIÁJÁBAN A
LEGJOBB INGATLAN!! Gödöllőn Blahán
panorámával, jó közlekedéssel, eladó JÓ
ÁLLAPOTÚ 15 ÉVES, 120 nm-es kétszintes családi ház, alatta 60 nm-es nyári
konyhával,
560
NM-ES
TELKEN!
GARÁZZSAL! Riasztó, gardrób, duplakomfort, extra panoráma!! ÁR:25 mFT. Tel.:
0630/228-1060
+Tulajdonostól eladó 69m2,-es felújított,
konvektoros, 4, emeleti lakás a Szőlő
utcában. Ár: 12,0 m Ft. Mobil: 30-224-7563, http://lakas.crea.hu
+Gödöllő belvárosában, téglaházban
felújított, I. emeleti, egyszobás (34 nm),
parkettás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó. Ára 6,9 MFt alku nélkül. Tel:
30/350-4346
+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
+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
mögötti 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 beszámítok. Tel.
este 7-8 között 06-20-918-9528
+Egri 65 nm-es 3 szobás, konvektoros
1.em. lakás eladó vagy gödöllőire cserélhető. Tel: 06-30-257-6786
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Április 19.péntek 21h The Grenma+Fool's Paradise+Our Youth+NuGen Party-Dj Oldschool & Resident 20.szombat
20h Impro - Minden ami a történelemből kimaradt! Part.8. AXX. század a Club Színház szervezésében. (A jegy az esti
buliba is érvényes!) 23-24.kedd-szerda 20h Bajnokok Ligája kivetítőn és TV-ken! 26.péntek 21h Intim Torna Illegal +
TV Rúzs + buli hajnalig Unicum Szilva akció! (jegyek a Kódexben!) 27.szombat 23h Dj Tégla Birthday Party: DAVE S.
(wurm up set) + TÉGLA (Dancfloor set) + HÍÚZ (Playmate Music) + ANDREW G (The X-Men set) + GLASSDOOR
(Music Master set) + Steve Brick (Good Morning CorrO set) Május 03.péntek 21h Paddy and the Rats + Crazy Little
Things majd Dj Oldchool (jegyek a Kódexben!) 04.szombat 22h WTF!? Modern Tánczenék a lemezjátszóknál: Dj
Bartha & Andrew G (belépő 800Ft!) 10.péntek 21h Pokolgép + Bermuda Rock Band + Krízis majd RockDj

+Gödöllő központjában újszerű, 3 szobás,
egyedi fűtésű lakás gépesített konyhával és
garázzsal eladó. Irár: 19,5 MFt. Érdeklődni
napközben 9-17 óra között: 30-972-9300

+Gödöllőn a Szent János utcában kiadó
egy kétszobás, bútorozatlan, konvektoros
lakás. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 0630-638-4947

+Gödöllőn Szt. János utcában IV. emeleti
54 nm-es, gázkonvektoros, részben felújított lakás tárolóhelyiséggel eladó. Iár:
8,7MFt. Tel: 06-70-580-8099

+Gödöllőn, családi háznál különálló,
25nm-es, összkomfortos KISLAKÁS
(kábeltévé, internet) 1fő nemdohányzó
részére, hosszútávra 50.000,-Ft-ért (rezsivel együtt), 1havi kaucióval KIADÓ. 1db
újszerű állapotban lévő BILIÁRDASZTAL,
60m3 TERMŐFÖLD ELADÓ. 20-9463-112

+Sürgősen eladó! Tápiószentmárton
üdülőterületén 1290 nm-es telek, rajta 30
nm-es épület teljes összkomforttal,
gyümölcsössel, kerti tóval. Iár: 2,5MFt.
Tel: 06-20-348-8980
+Kartalon eladó 2000-ben épült 130nmes ház: amerikai-konyhás nappali+
3szoba. Kovácsoltvas kerítés, gázcirkós.
Konyhabútor, tűzhely, mikró, mosogatógép, függönyök és egyes bútorok
ajándék. Ár:18,8MFt. 06-20-434-4034
+Gödöllőn a Szőlő utcában 1. emeleti, 69
nm-es, részben felújított öröklakás eladó
nagy pincetárolóval, iár: 14,2 MFt. Esetleg
egyszobás lakást beszámítok értékegyeztetéssel. Érd: 06-30-521-9533
+Gödöllő Fenyvesi részén 600 nm-es
ÉPÍTÉSI TELEK aszfaltozott utcában,
közművekkel eladó. Iár: 7,2 MFt. Érd: 0670-592-9098
+Gödöllőn a Dózsa György úton 1993-ban
épült 82 nm-es 2.em. cirkó fűtéses 3 és
félszobás, nagyon jó elosztású, részben
felújított lakás tulajdonostól eladó. Tel:
06-30-961-9343
+Gödöllőn a Nádas utcában 1155 nm-es,
jelenleg külterületi TELEK ELADÓ. Az utca
összközműves, a telek 3 %-ban beépíthető. Ár: 3,19 MFt. Tel: 06-20-373-3255
+Erzsébet királyné körúti 60 nm-es, 2,5
szobás, 3.em. konvektoros tégla lakásunkat
gödöllői HÁZRA CSERÉLNÉNK értékegyeztetéssel, vagy eladó. Iár: 11,4 MFt.
Ingatlanosok ne hívjanak! Tel: 20-411-0749

ALBÉRLET KIADÓ
+szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583

+Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80
nm-es, bútorozott lakás nemdohányzóknak kiadó havi 70.000,-Ft + rezsiért. Tel:
06-30-287-8662
+Gödöllő központjában kétszobás,
bútorozott 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
személy részére kiadó! 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-609-8707
+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: 85.000,-Ft.
+rezsi. Tel: 06-20-499-7306
+Gödöllőn kiadó családi ház tetőtere
hosszútávra. 2 szoba, nappali, konyha,
fürdőszoba, külön órákkal, kocsibeállási
lehetőséggel. Iár: 60.000,-Ft. Érd: 06-707010-958
+Hosszútávra kiadó kertes házban 65nmes, 2szobás lakrész (konyha, fürdő, spejz,
WC, internet, kábeltévé, külön gázóra,
garázs) külön bejárattal házaspárnak
vagy 2 nőnek. 06-30-581-3827

+Gödöllőn a Szőlő utcában kiadó egy
69nm-es, erkélyes (szép panorámás), harmadik emeleti, 1+2 félszobás, étkezős,
kamrás, egyedi konvektoros fűtésű lakás,
a ház előtt saját parkolóval, tároló helyiséggel – hosszú távra. A lakás minden
helyisége pár napja frissen festett és
bútorozatlan. Kéthavi kaució szükséges.
Tel.: 20/382-2819

+Gödöllő KAZINCZY KÖRÚTI ALBÉRLETBE LAKÓTÁRSAT KERESÜNK. Érd: 06-30595-6883
+KIADÓ LAKÁS! Palotakert sétányon kétszobás, első emeleti, hőszigetelt
nyílászárós, szabályozható radiátoros
távfűtésű lakás hosszútávra kiadó, májusi
költözéssel. Iár: 50.000,-Ft + rezsi + 1
havi kaució. Érd: 06-20-9280-973
+Gödöllőn a központhoz közel igényeseknek kiadó családi házban, külön
bejárattal, felújított, amerikai konyha +
nappali, háló, nagy fürdőszobás lakás
autóbeállási lehetőséggel. 60.000,-Ft +
rezsi. Érd: 06-70-526-0174
+Gödöllőn téglaépítésű 2 szobás lakás
kiadó. Érd: 06-70-372-4475

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Kazinczy körúton 1. emeleti, 2 szobás,
napfényes, felújított lakás hosszútávra
kiadó. 45.000,-Ft + rezsi +2 havi kaució.
Tel: 06-20-5733-977

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

+Gödöllőn a Szt. János utcában 2. emeleti
2 szobás, bútorozott, gázkonvektoros,
nagykonyhás lakás kiadó. Ár: 50.000,-Ft +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: 06-70-413-2353

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

+Gödöllőn, CSALÁDI HÁZNÁL külön
bejárattal komfortos albérlet bútorozottan
2 fő egyetemista vagy hazajáró dolgozó
részére
kiadó.
Igény
szerinti.
Kocsibeállással, internet használattal.
Érd: 06-28-419-927
+Egyedi fűtésű, felújított lakás Gödöllőn,
Palotakerten kiadó hosszútávra is. 1,5 szoba,
44 nm, lambéria, redőny, alacsony rezsi,
azonnal költözhető. SZIE, tömegközlekedés
5 percre. 1 havi kaució. Tel: 20-91-92-551
+Kiadó 1 szobás összkomfortos lakás
Gödöllő központjában. Érd: 30-488-7674
+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
+Gödöllő kertvárosában, családi házban
egy szoba-konyha tusolóval havi 30.000,ért kiadó, + rezsi. Kaució szükséges. Tel:
06-20-553-9356, 06-28-417-974
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A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:
*A központtól 2 km-re, szép természeti
környezetben eladó egy 124 nm-es, nappali+ 3
szobás, amerikai konyhás (minőségi konyhabútorral), újszerű, sorházi, földszinti lakás
teraszokkal, garázzsal +kültéri parkolóval,
tárolókkal, előkerttel. Iá.: 25,5 mFt.
*A Felső-park közelében 992 nm-es, parkosított
telken 200 nm-es, nappali+ nagy étkezős, 4
szobás, kétszintes,(két fürdő, 2 pince, kerti tároló,
garázs) igényes családi ház eladó, gödöllői lakást
értékegyeztetéssel beszámítanak. Iár: 41,5 mFt.
*Az Antal-hegy lábánál 2 szobás, 50 nm-es, gázcirkó fűtésű, jó állapotú ikerházi lakás garázzsal,
200 nm-es telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 9,6 mFt.
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+Gödöllőn főútvonal mellett fekvő, 2010ben teljes körűen felújított 86 m2-es, 3 helyiségből álló, klímával és riasztóval felszerelt
bérlemény
szolgáltatás
vagy
irodai
tevékenység céljára kiadó. Nagy forgalmú
hely, kedvező bérleti díj, minimalizált rezsi
költségek, ingyenes parkolási lehetőség,
központi elhelyezkedés. Nettó 85 e.Ft/hó.
Tel: 06-20-572-3807
+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100
nm-es, szépségszalonként berendezett
üzletház. Az üzlethelyiség más tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 209194-870
+Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi
fűtésű lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Üzlethelyiség,
raktárhelyiség,
garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69.
(VÜSZI) őrzött telephelyén kamerával
védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra,
iskoláknak sok helyiséggel. Érdeklődni
lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy
a +36 20/391-0410 telefonszámon
+Gödöllő központjában egy 38 nm-es
légkondival, ráccsal, konyhával, raktárral
ellátott üzlethelyiség kiadó parkolási
lehetőséggel! Irodának, fodrászatnak is
alkalmas! Tel: 30/231-7508
+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: 06-30946-7702

+Önmagára és környezetére igényes nő
vállal takarítást, gyermekekre felügyeletet. Érdeklődni F. Katalinnál: 06-20222-3756
+Korrekt, megbízható hölgy takarítást vállal. Tel: 06-30-353-7245
+Kereskedelmi
tevékenységgel
foglalkozó gödöllői cég munkatársat
keres. Elvárások: számítógépes ismeret
(Excel, Word), angol alapfokú nyelvtudás,
„B” kategóriás jogosítvány. Fényképes
önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével az: fbettina81@gmail.com email címre várjuk.
+A MISSY Szépségszalonba azonnali
kezdéssel KOZMETIKUS kolléganőt
keresünk, továbbá MASSZŐRT, és
FODRÁSZT. Érd: 06-70-670-6813

SZOLGÁLTATÁS

+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, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Tel: 28/430-209
(munkaidőben).

Jól hasznosítható és ingyenes képzések
GödöllĘn – ügyfélkapcsolati tréning
Akinek ügyfelek tájékoztatása, segítése, eligazítása a
munkája, pontosan tudja, hogy nem egyszerĦ a különféle
képességekkel, habitussal, ismeretekkel rendelkezĘ partnerek
kéréseit jó színvonalon teljesíteni.
A
tréning
megismerteti
a
résztvevĘkkel
az
ügyfélkapcsolatok kialakításának és megtartásának módjait, az
ügyfélbarát magatartás elveit, tárgyalástechnikai alapelveket és
módszereket.
A 2 napos programot azoknak ajánljuk, akik úgy érzik, hogy az
ismeretbĘvítés és a készségfejlesztés megkönnyíti munkájukat.
Várjuk jelentkezését, dolgozzon bankban, közüzemi
szolgáltatónál, intézmények portáján, információs pultnál,
legyen közös képviselĘ, tĦzoltó, polgárĘr vagy civil
szervezetnél dolgozó.
Jelentkezés és bĘvebb információ: www.nelegyelaldozat.hu
A képzések A társadalmi kohézió erĘsítése az áldozattá válás
megelĘzése és az áldozatsegítés érdekében a GödöllĘi kistérségben
c. TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0005 projekt keretében valósul meg.

+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, biztonsági ráccsal felszerelt
üzlethelyiség májustól. Érd: 06-70-5689207
+GARÁZS KIADÓ Gödöllőn, a Patak téren.
Érd: 06-28-412-033

ÁLLÁS
+Járóbeteg édesanyám mellé keresek
gondozót (étel melegítése, fürdésnél
segítség, gyógyszerek bekészítése,
takarítás...) bentlakással, teljes ellátással
Budapesten – kb. havi váltással. Külön
szoba, háztartási alkalmazottként bejelentéssel! 06-30-308-0869
+Osztrák cég keres ausztriai munkára
minősített hegesztőket, csőszerelőket,
lakatosokat, CNC forgácsolókat és villanyszerelőket.
Jelentkezni
lehet:
www.industrypower.hu
+CNC-NC szakembereket keresünk győri
munkahelyre, továbbá tatabányára CNC
megmunkáló központra szakembereket
és hagyományos esztergályosokat.
Gyakorlat szükséges! Szállás biztosított.
Tel: 06-70-384-7138, 06-70-366-3401, email: rasi@gmail.hu
+Nemzetközi
gépjárművezetőket
keresünk „C+E” kat. jogosítvánnyal.
Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges. Jel: +36307222900.
+FODRÁSZT KERESEK SZÉPSÉGSZALONBA. Tel: 06-70-7753-255

+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

+Lieutenant Kft vállalja családi házak,
lakások átalakítását, bővítését, felújítását.
Víz- gáz-fűtéstervezés, kivitelezés, hideg
burkolás, gipszkartonozás, vakolás,
betonozás stb. Ingyenes árajánlattal várjuk megkeresésüket. Tel: 06-30-5070437, e-mail: lieutenantkft@gmail.com
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366,
20/543-1775,
Email:info@ili.hu
+KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb
kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+KÖNYVELÉS,
cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár
azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek,
fürdőszobák
felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
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+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650
+GOLD BILDER Kft. Vállal mindennemű
építőipari munkát alaptól a tetőig.
Lakásfelújítás, burkolás, gipszkartonozás,
laminált padló lerakás, hőszigetelés, térburkolás. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 06-20-9258-912
+PALATETŐK
ÁTFEDÉSE
BONTÁS
NÉLKÜL, cserepes lemezzel, vagy
bitumenes lemezzel! Tel: 06-30-368-3810
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+Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

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

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

EGYÉB

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

+ANGOL Diplomás nyelvtanár több éves –
nyelvterületen is szerzett – tapasztalattal
felkészítést vállal nyelvvizsgára, érettségire, interjúra. Akár el is kezdheted, vagy
gyakorolhatod velem az angolt. Érd: 0630-378-7781

+FIGYELEM! Az augusztus 17-24-ig tartó
ERDÉLYI UTAZÁSRA MÉG LEHET JELENTKEZNI! (9 nap 140.000,-Ft) mely 2 részletben fizethető. Gödöllői indulással mindent megnézünk, ami érdekes, és amit
érdemes. Érd: Tóthné Anci 28/415-685,
06-30-268-5596
+SZERETNÉNK
FELAJÁNLANI
A
SEGÍTSÉGÜNKET olyan egyedül élő néni
vagy bácsi számára, aki idősek otthonába
kényszerülne, mert nincs, aki gondoskodjon róla, és ellássa. Tel: 06-70-305-5788

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

+ANGOL NYELV OKTATÁSA, FORDÍTÁS 30
éves amerikai kint tartózkodás utáni
tudással minden szinten minden korosztálynak. UCLA végzettség, anyanyelvi színvonal. 2000 Ft/ 60 perc. 06-30-914-4325

+SZEKERES MÁRTA – FODRÁSZ –
GÖDÖLLŐ, Remsey krt. 4. fszt. 1. (Bejárat
a belső udvarból) Tel: 06-28-422-812, 0630-548-3648

+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

ADÁS~VÉTEL

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455583.
+Hastáncosnő
20/9455-583.

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó –
sziklakert építése, automata öntözőrendszer telepítése. Referenciák, garancia. Tel:
06-20-9449-154
+FOGYÓKÚRA
éhségérzet
nélkül
fülakupunktúrával. Diétás tanácsadás.
Több éves tapasztalat. Bejelentkezés: 0630-2310-443 (14 óra után) Sári Andrea
www.tubamirum.eu
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás,
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

fellépést

vállal.

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

Tel.:

 ±± Ǩ
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+GYÖNYÖRŰ FUTÓRÓZSÁK több színben
kaphatók, később cserepesként is. Tel:
06-30-569-8137
+MINŐSÉGI HASZNÁLT MOSÓGÉPEK
garanciával! Ismert gyártók gépei már
15.000,-Ft-tól. Gödöllőn ingyenes kiszállítás, Budapest – Pest megye területén
megoldott. Hibás gép beszámítható a
vételárba! Vásárlásáról számlát kap! 0620-351-6738
+5 db ívelt fóliavas, öntöttvas üstház, 2 db
íróasztal eladó. Érd: 06-28-419-927
+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Gardató mellől eladó. 1liter 2eFt. Érd.: 30 8518 763
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2013. ÁPRILIS 24.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Rétfalvi Jenőné, Turul u. 15., Korzenszky Bence, Klebelsberg Kunó
u. 4/b.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Sebők Richard, Szent Gellért u. 6.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kolláth Kamilla, Béri Balogh Ádám u. 9.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Varga Lászlóné, Kossuth u.
44., Eiben Istváné, Szent János u.
16.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bodnár Istvánné,
Bethlen G. u. 9., Szilágyi Dóra,
Dessewffy A. u. 46.

