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Városunkba látogatott Forrai Eszter. A Párizsban élő, a holokauszt sújtotta nemzedékhez tartozó költőnőt 75. születésnapja
alkalmából köszöntötték.
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Szombaton nyílik a múzeum új időszaki
kiállítása „Hetedhét ország címmel”. A Jamboree 80. évfordulójára emlékező tárlat
sok különlegességet vonultat fel. (6. old.)

Május 1-jén Lovasmajálist rendeznek a
volt OMÉK területén, a Szent István Egyetem szervezésében.
(8. old.)

Önkormányzati együttműködés a visegrádi országok között

Nemzetközi konferencia, NATO-projektzáró
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) „Az önkormányzati
szövetségek szerepe a visegrádi országokban” címmel – az „Együtt a
NATO-ban” című projektzáró ünnepséggel egybekötött – kétnapos konferenciát rendezett 2013. április 18-19én, a Királyi Kastélyban.
A V4 önkormányzati szövetségek elnökségi tagjai, a Külügyminisztérium
vezető képviselői és Roman Kowalski
lengyel, Helena Bambasová cseh és
Imants Viesturs Lieģis lett nagykövet
részvételével tartott rendezvényen jelentős előrelépés történt a visegrádi országok önkormányzati szövetségeinek
együttműködésében, és ez a találkozó
volt a Külügyminisztérium támogatásával megvalósult „Együtt a NATO-ban” című MÖSZ projektzáró rendezvénye is.
A konferencia első felszólalója, Roman Kowalski lengyel nagykövet a Visegrádi Csoport Lengyel Elnöksége során elért eredményeket ismertette a hallgatósággal, majd az 1917-ben alakult,
a II. világháború után feloszlatott és
1991-ben újjászervezett, jelenleg 303
várost tömörítő Lengyel Városok Szövetségének tevékenységéről beszélt. Kiemelte a szakértői és lobbitevékenységet, a közvélemény-kutatások végzését,
illetve az Alkotmánybírósághoz jogorvoslatért forduló városok támogatását.
Hasonlóan nagy múltú és létszámú
szervezet a Cseh Községek és Városok

Szövetsége is, amely még az OsztrákMagyar Monarchia idején, 1907-ben
alakult, ma pedig 2500 ezres tagsággal
rendelkezik – mutatta be Csehország
legnagyobb önkormányzati érdekszövetségét Robert Zeman, a Cseh
Önkormányzatok Szövetsége (SMO
CR) Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke. A szervezet kiterjedt tevékenységi körébe a jogszabály-

alkotás véleményezése és az uniós szervezetekben való részvétel éppúgy beletartozik, ahogy a polgármesterek és az
önkormányzati képviselők továbbképzése is.
A Szlovákiai Városok és Falvak Társulását (ZMOS) Ján Oravec, Párkány
és István Zachariaš, Szepsi polgármestere képviselték a konferencián. A
ZMOS Szlovákia legnagyobb önkor-

mányzati érdekképviseleti szerveződése, amely 1990-ben alakult és az ország
településeinek 95 százalékát tudja tagjai között. Részt vettek az Alkotmány
előkészítésében és módosításaiban, a szlovák víziközművagyon tulajdoni viszonyának rendezésében, s egy uniós projekt segítségével sikerült minden szlovákiai települést internetes hozzáférés(folytatás a 3. oldalon)
hez juttatniuk.

Védeni kell!

A Föld Napja
A Művészetek Háza adott otthont a
Föld Napja gödöllői rendezvényeinek április 20-án. A délután folyamán a környezetvédelemmel foglalkozó helyi civilek mutatkoztak be,
és színes programok várták az érdeklődőket.

Az eseményt Tóth Tibor alpolgármester nyitotta meg, aki elmondta,
Gödöllőn már évek óta megemlékeznek erről a napról, valamilyen akcióval. Idén a városban működő egyesületek mutathatják be azokat a lehetőségeket, amik segítenek megóvni környezetünket. Emlékeztetett, az elmúlt
évben a Föld Napjához kapcsolódóan
hirdette meg az önkormányzat a Tiszta udvar–Rendes ház programot, aminek a pályázatát az idén is kiírták.
Tóth Tibor elmondta, környezetünk védelme érdekében még sok a
feladat, ezek közül az illegális hulladéklerakók felszámolását, a szelektív
hulladékgyűjtés népszerűsítését, a városszépítést és a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program népszerűsítését emelte ki.
(folytatás a 7. oldalon)

Százmillió forint jut útjavításra

Ismét megintették Futás Leventét

Képviselő-testületi ülés

A VÜSZI költségvetésének tárgyalásakor Futás Levente megkérdezte a
kft. igazgatójától, hogy szerinte egy
meglévő járda felújítása, ahol ott van
az anyag a helyszínen és néhány járdalap cseréje szükségeltetik, esetleg
kiegészítés a járdán, az négyzetméterre számítva mennyire jön ki munkadíjban és anyagban.
Halász Levente azt javasolta, hogy
képviselőtársa kérdésére ne válaszoljanak, hiszen teljesen hipotetikus a
kérdés; minden egyes járdaszakasz
más és más, és ezért nem lehet összevonni Gödöllő város 150 kilométer
járdáját egy képzeletbeli négyzetméterbe.
Futás Levente erre a következőképp
reagált: Nagyon örülök Halász Levente válaszának, de ilyen …. bújtatott nyalást nem nagyon szeretek hallgatni senkitől.
A polgármester a szóhasználatért
megintette a képviselőt, s megvonta
tőle a szót. Erre már nem először került sor ebben a ciklusban.

A képviselő-testület április 18-i ülésén
elfogadta Gödöllő város 2012. évi zárszámadását, pénzmaradvány elszámolását és egyszerűsített éves költségvetési
beszámolóját. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 180 millió forintos
fejlesztési és 30 millió forintos működési pénzmaradvány keletkezett, amit
az ország mai gazdasági helyzetében
kü-lönösen nagyra lehet értékelni. A fejlesztési tartalékból a képviselő-testület
döntése alapján az idén 100 millió forintot fordítanak útjavításra.
Ekkora útjavítási keretet az állam által
meghirdetett önkormányzati hitelkonszolidáció eredményeként prognosztizált a polgármester az idei költségvetés
előterjesztésekor. Az állami hitel átvállalás folyamata azonban a nyárig elhúzódhat. A tartalékból képzett forrás viszont lehetővé teszi a szükséges útjavítások idei elvégzését.
Ugyancsak a tartalékból 2 millió forinttal segíti az önkormányzat a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat gödöllői karitatív munkáját, 4,5 millió forinttal támogatja a város a Török Ignác Gimnázium
kültéri sportpályájának a felújítását, további 5,3 millió forinttal a gimnázium
tornatermének burkolását és a tető javítását. Fejlesztési tartalékba kerül 70
millió forint.
Vörös István (Fidesz) kérdésére válaszolva Kálmán Magdolna aljegyző elmondta, hogy az önkormányzati intézmények nyári felújítását végző LigetsorBau Kft. az önkormányzat kötbérigényét munkával dolgozta le, a többi
között a Martinovics utcai óvoda homlokzatát szigetelte, korlátokat festett. A
részletes dokumentumokat a képviselő
a városüzemeltető és vagyonkezelő irodán megtekintheti. Ugyancsak a fideszes képviselő kérdésére válaszolva a
polgármester elmondta, az önkormányzat és a Rézgombos Szolgáltatóház építője között a képviselő-testület jóváhagyásával megállapodás született arról,

hogy közcélú felajánlásként a vállalkozó pluszfeladatokat végez el. Ezeknek az értéke meghaladja az építkezés
során igénybe vett közterület használati
díjának mértékét.

Elfogadták a VÜSZI Kft.
költségvetését
A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (VÜSZI Kft.) 2013. évi üzleti
tervét 609 millió Ft bevételi és kiadási
főösszeggel egyhangúlag fogadta el a
képviselő-testület április 18-án. Az önkormányzati alapfeladatok ellátására
adott támogatás bruttó összege 460 millió forint, ami, mint arra az előterjesztés
tárgyalásakor dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató felhívta a figyelmet, alacsonyabb a tavalyi összegnél.
A társaság a 37 millió Ft amortizációs
hányad terhére a parkfenntartási részleghez 2 millió Ft összegben szakmai
eszközök beszerzését tervezi, informatikai fejlesztésre több területen 16 millió
Ft-ot szeretne fordítani és szükséges
lesz a sportcentrumban 3 konténer beszerzése 6 millió Ft összegben. Az elhasználódott gépek, eszközök folyamatos pótlására és a térinformatikai rendszer bevezetésére fordítható a fennmaradó 13 millió Ft.
Járdaépítés történik az idén a Klapka utcában (a Tavasz és a Fenyves köz
között, 650 méteren), az Ibolya utcában
106 méteren, a Széchenyi utca páros oldalán (a Dózsa György úttól a Kandó
Kálmán utcáig 350 méteren), a Szilhát
utca páros oldalán 400 méteren, a Munkácsy utca páros oldalán (a Szabadság
út és a Zombor utca között 160 méteren), a Béri Balog Ádám utcában 240
méteren, az Isaszegi úton (az Isaszegi út
102-126. között 370 méteren), a Hársfa
utca – Blaháné út kereszteződésében 75
méteren és a József Attila utcában 242
méteren.

Régi Ház – 1914. „Kezdet és
vég”
A fenti címmel rendez tematikus évet
jövőre a gödöllői önkormányzat. Erről
dr. Gémesi György polgármester előterjesztésére április 18-i ülésén döntött
egyhangúlag a képviselő-testület.
Péterfi Csaba polgármesteri kabinetvezető az ülésen elmondta, az elnevezés
Tormay Cécile írónő 1914-ben e címmel megjelent könyvére utal. Jövőre
lesz száz éve, hogy kitört az első világháború, amely a Habsburg korszak végéhez vezetett Közép-Európa történetében. Ehhez kapcsolódik majd a királyi
kastély kiállítása Ferenc József osztrák
császárról és magyar királyról. A tematikus év során megemlékeznek Remsey
Zoltán festőművészről is, aki a háborúban szerzett sokk következtében halt
meg fiatalon. A világháború előtti és
alatti időszakot helytörténeti kiállítás is
felidézi. Gödöllő képviselő-testülete

Egy tényleg rendhagyó osztályfőnöki óra
Még nincs megrendelő, de van
már „kirendelő”, összegezhettük a képviselő-testület április
18-i ülésén elhangzottakat, annak kapcsán, hogy Vörös István
fideszes önkormányzati képviselő ötletére rendkívüli osztályfőnöki órát szervezett a Pest Megyei Kormányhivatal gödöllői diákok számára az Alaptörvény
illusztrációi című kiállításhoz a
királyi kastély lovardájában pénteken 15 órára.
Dr. Gémesi György polgármester elfogadhatatlannak értékelte a kezdeményezést, mert a jogszabályok szerint az állami fenntartásba vett iskoláknak pártok
befolyásától függetlenül kell működniük és ezt diktálja az ő morális felfogása is. Ha viszont a rendezvény úgy
jelenik meg a nyilvánosság előtt, hogy
azt egy fideszes képviselő kezdeményezte, majd egy fideszes országgyűlési
képviselő nyitja meg, az már nem független a pártpolitikától. (A rendkívüli
osztályfőnöki órát Vécsey László fideszes országgyűlési képviselő nyitotta
meg és Kerényi Imre miniszterelnöki
megbízott tartotta.)
A témát az ötletadó képviselő vetette fel
az Egyebek napirendi pontban, neheztelve amiatt, hogy szavai szerint az „Alkotmány ügyében” tartandó rendkívüli
osztályfőnöki óra szervezését megkérdőjelező és bíráló vélemények jelentek
meg a Facebook-on. A rendezvényt sze-
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rinte nem kell semmiféle politikai párthoz kötni, oda senki nem rendelt ki iskolákat, senki nem kap egyest, aki nem
megy el és ötöst sem, aki elmegy. Ez
nem a mi módszerünk – szögezte le.
– Ki az a mi? – kérdezte a polgármester.
– A Fidesz. Az ötlet tőlem származott –
jelentette ki Vörös István, aki arról
igyekezett meggyőzni a testületet, hogy
az általa kezdeményezett program pártpolitikától független esemény, annak
sem a szervezésében, sem a lebonyolításban nem vett részt.
– Szerintem a Facebook nem hivatalos
lapja a városnak, hanem egy mindenki
által szabadon választható véleménynyilvánítási lehetőség, és ha önt ott valami bántja, akkor ott válaszolja meg; ez
nem tartozik a képviselő-testületre –
reagált a polgármester. – Jó lenne, ha
képviselő úr pontosan fogalmazna, hiszen Alkotmány helyett ma már Alaptörvény van. Én hivatalosan még nem
nyilatkoztam erről a kérdésről, mert
előbb tájékozódni szerettem volna. A
dokumentumok alapján azonban kialakult a véleményem. Ezek szerint
ugyanis egy internetes lapot maga Vörös István tájékoztatott arról, hogy
kezdeményezésére rendkívüli osztályfőnöki óra lesz a kastélyban, amit a szintén fideszes Vécsey László nyit meg.
Tájékozódtam a királyi kastélynál is arról, hogy ki a rendező és ki fizeti ki a
költségeket, hiszen vannak költségei a
terembérletnek. A város minden alkalommal fizet a rendezvényekért, van is
egy kontingensünk; nem kevés pénzzel

járultunk hozzá a lovarda felújításához.
Azt kértem a kastély igazgatójától, hogy
tájékoztasson arról, milyen előzmények
után kerül sor a rendezvényre, egyáltalán ebben a kérdésben a kastély szervezőként jelenik-e meg vagy nem. Hol van
a megrendelő, hol van a számla és ki a
számla kifizetője, ki, mikor, hogyan rendelte meg. Az igazgatótól kapott anyag
szerint megállapítottam, hogy ők nem
rendezők. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) tankerületi
igazgatójától is kértem tájékoztatást, hiszen pedagógusok és szülők is fordultak
hozzám, tudakolva, hogy akkor most
pártpolitikai rendezvényre vannak kirendelve a kastélyba? Arról, hogy hol a
megrendelő, még nem kaptam tájékoz-

először 2011-ben rendezett tematikus
évet a barokk jegyében, majd 2012-őt
Híres Hölgyek Gödöllőn megnevezéssel a Nők Évének nyilvánította. Az
idén a szecesszió áll a városi kulturális
események homlokterében. A tematikus
évek több ezer médiamegjelenéssel és
több ezer látogatóval gazdagítják a város hírnevét.

a támogatással azonos nagyságrendű
összeg, aminek megszerzését még Futás
Levente fideszes képviselő helyezte kilátásba évekkel ezelőtt. A „tartozást” ezúttal azzal a kedélyes megjegyzéssel
igyekezett „törleszteni” a kormánypárti
képviselő, hogy az halmozottan kompenzálva lesz az önkormányzati hitelkonszolidációban…

Bővül a parkoló kínálat

Civil szervezetek támogatása

Korábbi határozatainak megfelelően a
képviselő-testület úgy döntött, hogy az
önkormányzat adásvételi szerződést köt
az Elszer Invest Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft-vel a Rézgombos Szolgáltatóház alatt és a mellette lévő parkoló
alatt megépült mélygarázs tulajdonjogára 250 millió Ft plusz áfa összegért. A
szolgáltatóház pinceszintje elkészült, a
végleges, március 28-án jogerőre emelkedett használatbavételi engedély rendelkezésre áll. Az előszerződésben rögzített feltételek teljesültek.
Az önkormányzat az 1859 négyzetméteres, egyszerre 74 gépkocsi parkolására
alkalmas mélygarázst üzemeltetés céljára május 1-jétől határozatlan időre bérbe
adja a VÜSZI Kft-nek, az első évben havi 300 ezer Ft plusz áfa bérleti díjért.
Mint a polgármester hangsúlyozta, a
törvény előírása szerint a parkolás kötelező önkormányzati feladat, ennek a feltételeit fejlesztenie kell a városnak. Az
idegenforgalom fellendülésével a parkolási bevételek tovább emelkedésével
lehet számolni.

A képviselő-testület döntött a város
közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, civil
szervezetei támogatásáról. A teljes lista
a godollo.hu/hirek oldalon olvasható.

Támogatás a kastélypark
fenntartásához
Az idén is támogatja a város a gödöllőiek körében is közkedvelt, ingyen látogatható 5,6 hektáros kastélypark és a
Schimmelhof fenntartását. A bruttó 10,3
millió forint elengedhetetlenül szükséges hozzájárulás ahhoz, hogy a néhány
éve felújított park megőrizze a hazánk
legnagyobb barokk műemlékének méltó környezetet nyújtó minőségét, különösen annak tükrében, hogy – mint az
ülésen elhangzott – továbbra is hiányzik
tatást.
– Semmi akadálya annak, hogy egy
rendhagyó osztályfőnöki órát tartsanak,
de az egy külön kategória – hangsúlyozta Gémesi György. – Mit keres egy
osztályfőnöki órán országgyűlési képviselő, aki pártpolitikus? De a legmegdöbbentőbb nem ez, hanem az, hogy a
KLIK levélben értesítette az iskolákat
arról, hogy szeretné, ha tele lenne a terem. Ha valaki az írja egy levélben,
hogy töltsék meg a termet, az egy feladat. Számomra elfogadhatatlan, megdöbbentő és elkeserítő, hogy ehhez fideszes képviselők asszisztálnak. A jogszabályok és az én morális felfogásom szerint is az állami fenntartásba vett iskoláknak pártok befolyásától függetlenül
kell működniük. Ez az eset is azt mutatja, milyen módon lehet a kezünkből kikerült fenntartói jogok alapján manipulálni az embereket és a gyerekeket.

Pályázat az egészségügyi
központ élére
Pályázatot ír ki a képviselő-testület a
Tormay Károly Egészségügyi Központ
igazgatói álláshelyére. A társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló jogszabályokra való tekintettel ugyanis dr. Szabadfalvi András főorvos vezetői megbízásáról június 30. napjával lemondott.
Igazgatói megbízása jövő év március
31-ig tartott volna.

Új rendelet közös értékeinek
védelméért
Új rendeletet alkotott a képviselő-testület az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott közösségi együttélés
szabályai elmulasztásának jogkövetkezményeiről, meghatározva a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek révén a mulasztókkal szemben az önkormányzatnak – a
többi között a közterület-felügyelők
révén – újból lehetősége van hathatósan
fellépni a többi között a természeti és
épített környezet, a közterületek
használata és tisztán tartása érdekében.

Sportkeretek felosztása
A képviselő-testület döntött a város
sportfeladatokra elkülönített 46,5 millió
forint felosztásáról. A teljes lista a
godollo.hu/hirek oldalon olvasható. lt
Varga András képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) arról szólt, hogy éppen
ki akarta fejezni a neheztelését amiatt,
hogy az általa igazgatott Szent Imre Katolikus Általános Iskolát senki sem értesítette a rendkívüli osztályfőnöki óráról. Pedig minden évben kapnak a tanulók egy ingyenes példányt az
Alaptörvényből.
– Ez az ügy megerősítette bennem azt
az érzést, hogy a közoktatás államosítása nem feltétlenül a diákok érdekét szolgálja. Elfogadhatatlan, hogy tanulókat
rendeljenek pártpolitikai rendezvényre
– fogalmazott Pelyhe József képviselő
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub).
Az észrevételeket zárva Gémesi György
elmondta, kiderült, hogy talán diszkriminatív is a meghívás. A kastély tulajdonosi képviselőjeként is továbbra is
várja a KLIK tájékoztatását a kérdésére.

Szerkesztőségünk az eseménnyel kapcsolatosan két levelet is megkapott. Ezeket az alábbiakban közöljük.
Az első levelet április 16-án küldték ki az iskoláknak.
„Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Igazgató Úr!
Mellékelten megküldöm a Pest Megyei Kormányhivatal által szervezett „Rendkívüli osztályfőnöki órá”-ra
szóló meghívót. Szeretnénk, ha a Gödöllői Grassalkovich Kastélyban lévő Lovarda megtellne, ezért kérjük
az osztályfőnökök és a tanulók tájékoztatását.
Kérjük, szíveskedjen e lehetőségről tájékoztatni a
szülőket is.
Üdvözlettel:
………..
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gödöllői Tankerülete”

A második levelet dr. Gémesi György érdeklődésére
küldte válaszként a tankerület igazgatója április 17-én:
„Tisztelt Polgármester Úr!
A levelében említett rendezvényről – tájékoztató
jellegű – levél ment a tankerület intézményvezetői számára, megemlítve, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal és a Gödöllői Grassalkovich Kastély közös rendezvénye.
Üdvözlettel,
………...
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gödöllői Tankerülete”
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Közélet

Önkormányzati együttműködés a visegrádi országok között

Nemzetközi kerekasztal-konferencia és NATO-projektzáró ünnepség
(folytatás az 1.oldalról)

A beszámolókból kiderült, hogy rengeteg hasonlóság van a visegrádi országok önkormányzatait érintő nehézségek között. Csehország és Szlovákia
településszerkezete még a Magyarországinál is széttagoltabb, még több a
néhányszáz fős kistelepülés, és ugyanúgy nehézséget okoz ezek megfelelő
szolgáltatásokkal való ellátása, mint
nálunk. Kisebb központosítási, összevonási törekvések a falvakat illetően
náluk is vannak, de a helyiek lokálpatriotizmusa egyelőre erősebb a gazdasági kényszerítő erőknél. Szlovákiában
szintén napirenden van az állam és az
önkormányzatok közötti feladat- és forrásmegosztás kérdésének újratárgyalása, s felmerült a közoktatási intézmények visszaállamosításának gondolata
is. Az önkormányzati szövetségek
egyik országban sem kapnak állami támogatást, kizárólag tagdíjaikból élnek,
de sokkal egységesebbek, mint hazánkban, így érdekérvényesítő képességük
is sokkal hatékonyabb.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségét dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke mutatta be, ismertetve a tevékenységet, célokat és a partnerségi együttműködést. A szövetség immár két évtizede szervezi meg a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját a Kárpátmedence magyar polgármesterei számára és fontos szerepe volt az adósságkonszolidáció létrejöttében is. Felhívta
a figyelmet arra, hogy hazánkban jelenleg nem folyik érdemi érdekegyeztetés, a kormány inkább csak tájékoztatja a szövetségeket. A hatékony érdekvédelem egy második parlamenti
kamara, vagy egy, a mai szövetségeket
összefogó ernyőszervezet létrehozásával képzelhető el, de csak e szervezet
jogosítványainak tisztázása után.

A konferencia másnapján Prőhle
Gergely, a Külügyminisztérium EU
kétoldalú kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az 1989-ben alakult, jelenleg 18 – felerészben uniós – tagállamot magában foglaló Közép-európai
Kezdeményezés (KEK) és az 1991-ben
létrejött Visegrádi Együttműködés
(V4-ek) tevékenységéről, s az eltelt
évek során szerzett tapasztalatokról
számolt be, majd a Magyar V4 Elnökség (2013–2014) keresztféléves külső
és belső prioritásairól beszélt. A belső
célok között a Visegrádi Csoport népszerűsítését, az energiahatékonyság
növelését és a képzett munkaerő nyugatra vándorlásának megállítását, míg
a külsők közül a keleti partnerség erősítését és a nyugat balkáni országok integrációjának elősegítését emelte ki.
Elmondta továbbá, hogy a Külügyminisztérium 2013-at Közép-európai Évnek hirdette meg.
Szilágyiné Bátorfi Edit, a Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese, a V4 nemzeti koordinátora a KEK
és a Visegrádi Csoport pályázati lehetőségeire hívta fel a figyelmet. A Visegrádi Alap elsősorban kulturális együtt-

működések, tudományos, kutatói, oktatási, művészeti tevékenységek támogatását szolgálja, de nagy súlyt helyez
a keleti-európai és nyugat-balkáni országok felzárkóztatására is, ami a közép-európai régió fontos gazdasági és
biztonságpolitikai érdeke. A KEK
együttműködési alapjánál elsősorban
fejlesztési és tudás-csere programokra
lehet pályázni.
Imants Viesturs Lieģis, Lettország
nagykövete, korábban NATO nagyköveti posztot is betöltve beszélt arról,
miért is fontos országa számára, hogy
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
(NATO) tagja lett. Lettország 1918ban nyerte el függetlenségét, majd
1940-től ismét elvesztette, előbb a
szovjet, aztán a német, majd a második
világháborút követően ismét a szovjet
megszállásnak köszönhetően. A Szovjetunió felbomlása után 1991-ben viszszaszerezték ugyan függetlenségüket,
de a biztonságérzetük csak a NATOhoz történt 2004-es csatlakozásukat
követően lett maradéktalan.
A lett nagykövet előadása után került sor a Külügyminisztérium támogatásával megvalósult „Együtt a NATO-

Ősztől országos konzultációsorozatot indít a MÖSZ és a MÚOSZ

Önkormányzati médiakommunikáció
„Önkormányzati médiakommunikáció” címmel, második alkalommal rendezett közös konferenciát a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ)
2013. április 16-án, Budapesten.
Míg a tavalyi, gödöllői rendezvény
előadói elsősorban elméleti kérdéseket feszegettek, most olyan gyakorlati
kérdések kerültek terítékre, mint az
önkormányzati kommunikáció gyenge pontjai, az alternatív nyilvánossághoz való viszonyulás, vagy a közösségi médiában való megjelenés lehetőségei.

nöke. Egy interjú ugyanis afféle
„szellemi párbajként” is felfogható,
ahol naprakészen, érvekkel, tényekkel és némi humorral felvértezve kell
kiállnia a riportalanynak, hogy elkerülhesse az esetleges csapdákat vagy
azt, hogy hiteltelennek mutatkozzon a
településén élők szemében. A
MÚOSZ elnöke elmondta azt is, miként lehet kezelni az agresszív, a félreinformált, illetve a prekoncepcióval
érkező újságírókat, s hogyan lehet a
legjobban kitérni a nyilatkozat elől.
Az önkormányzatok életében gyakran előfordulhatnak különböző – pénzügyi, jogi, oktatáspolitikai vagy egészségügyi – válsághelyzetek, amelyek-

Tóth Károly

A polgármesterek legnagyobb része önkormányzati és nem kommunikációs szakember, így rendkívül fontos hogy legyen mellette valaki – sajtófőnök, szóvivő, kommunikációs
igazgató –, aki fel tudja készíteni egyegy médiaszereplésre – hívta fel a
hallgatóság figyelmét bevezető előadásában Tóth Károly, a MÚOSZ el-

nek kommunikálására külön stratégiát kell kidolgozni – derült ki Merza
Péter pszichológus előadásából. Mindenekelőtt fel kell tárni a krízishez
vezető utat, a legfontosabb kiváltó
okokat, majd a megoldási lehetőségeket, s ezek ismeretében, kialakult
állásponttal, megfogalmazott mondanivalóval kiállni a nyilvánosság elé.

Mégpedig minél hamarabb, különben
a sajtó veszi át az irányítást.
A települések igazi arca a polgármester – kezdte előadását Péterfi Csaba a gödöllői önkormányzat kommunikációs igazgatja –, az elsősorban pozitív híreket preferáló honi településvezetők azonban szívesen átadják a
szót alpolgármesterüknek vagy sajtófőnöküknek, ha kellemetlen események bejelentéséről van szó. Péterfi
Csaba szerint jobban tennék, ha – sajtófőnökük tanácsait meghallgatva –
maguk állnának ki a helybeliek elé,
mert megfelelően tálalva a problémát,
még pozitívan is kijöhetnének a szituációból.
Az önkormányzatok kommunikációjában egyre nagyobb szerepük van
a települések honlapjainak. Így nem
mindegy, hogy csupán a kötelezően
nyilvánosságra hozandó tartalmak –
szerződések, rendeletek – miatt hozták-e létre a weboldalt, vagy esztétikus, olvasmányos, áttekinthető, keresőbarát, interaktív portálokról van-e
szó – tudtuk meg Nagy Gábor Miklós médiaszakértőtől. Az interaktivitás különösen fontos, mert a honlapok
fórumai, vendégkönyvei, szavazóhelyei, hozzászólási lehetőséget biztosítanak a helyieknek, hogy elmondhassák észrevételeiket. Ha erre az önkormányzati honlapon nincs mód, úgyis
megteszik másutt, s akkor már moderálni sem lehet a véleményeket.
Az alternatív nyilvánosság egyik
megnyilvánulási formája például egy
blog is lehet – veszi át a szót Porcsin
Zsolt debreceni blogger, aki úgy véli,
jelenleg ezek a fórumok azok, amelyek nem félnek a kínosabb kérdések
feszegetésétől, a helyi konfliktusok
megírásától. Ez az önkormányzatok-

ban” című MÖSZ-projekt értékelésére
és záró ünnepségére, a projektben részt
vevő hat gödöllői középiskolás diákcsoport által a „NATO diákszemmel”
biztonság témakörben készített videóklipek bemutatására és a vetélkedőt is
magában foglaló verseny eredményének kihirdetésére. A szakmai zsűri döntése alapján a fődíjat a Török Ignác
Gimnázium 12/D osztályának csapata
nyerte, akik idén Brüsszelbe utazva a
NATO székhelyét és uniós intézményeket is meglátogathatnak majd. A
Gödöllői Református Líceum 11/B
osztályának San Benedetto csapata és a
Török Ignác Gimnázium 11/C osztályának csapata különdíjban részesült:
egy-egy hosszú hétvégét tölthetnek Balatonlellén júniusban.
Marosfi Gábor, Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Főosztályának szakmai tanácsadója gratulált a csapatoknak a kvíz-

kérdések megválaszolásánál, a szimulációs gyakorlaton és a videóklipek készítésénél nyújtott teljesítményükhöz.
„Itt mindenki győztes volt” – fogalmazott – és nemcsak a csapatok, hanem a
minisztérium is, mert a diákokkal való
együttműködés sokat segített számukra
a NATO-val kapcsolatos hírek, események későbbi kommunikálásában, a
politikai és katonai szövetség tevékenységének minél szélesebb körű
megismertetésében.
Végezetül a MÖSZ elnöke – a jelenlévők egyetértésével – javasolta, hogy
a Visegrádi Csoporton belül alakuljon
egy önkormányzati együttműködési
platform és a magyar V4 elnökség keretében rendezzenek egy közös konferenciát Gödöllőn a V4-es országok önkormányzati érdekszövetségeivel és
azok tagtelepülései vezetőinek részvételével.

nak kínos, ezért a bloggereket eleve
ellenségnek tekintik, holott ha partnerként kezelnék őket, meghívnák a
rendezvényeikre, válaszolnának a
kérdéseikre, akkor azoknak sem kellene pletykákra és fél információkra
támaszkodniuk, s a helyi nyilvánosság megkerülhetetlen szereplőivé válhatnának.
Az önkormányzati honlapok kiválóan alkalmasak a közösségépítésre
és a lokálpatriotizmus erősítésére is,
főként a kommunikáció legmodernebb eszközeit és módszereit is latba
vetve – értesülhettek az egybegyűltek
a Hegyvidéki Önkormányzat (Budapest, XII. kerület) kommunikációs
vezetőjétől. Mint Szabó Krisztina
kifejtette, kerülete nagy súlyt fektet
arra, hogy különböző kreatív és innovatív akciókkal – mint például a
„Lépjünk, hogy ne lépjünk bele!” el-

nevezésű kutyapiszok elleni kampány
– szólítsa meg a lakosságot, s a kezdeményezések kommunikációja is
hasonlóan kreatív és innovatív legyen.
Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke pozitív és negatív sajtótapasztalatait osztotta meg az érdeklődőkkel, majd az önkormányzati kommunikáció két területéről, a polgármester
és a település lakossága, illetve az önkormányzatok és az állam közötti
párbeszéd sajátosságairól beszélt. Végezetül bejelentette, hogy a tavalyi és
a mostani konferenciát kísérő nagy
érdeklődésre való tekintettel a MÖSZ
és MÚOSZ szeptembertől országos
kommunikációs konzultáció-sorozatot indít azoknak a polgármestereknek, akiknek nem áll rendelkezésükre
külön kommunikációs szakember.

MP

(MP)

Gödöllőn járt az indonéz miniszter

Április 18-án Gödöllőn járt Djoko Kirmanto, az Indonéz Köztársaság munkaügyi minisztere, aki először a HM Currus Zrt-nél tett látogatást, majd ezt követően találkozott Gémesi György polgármesterrel; végül a főtéren megszólaltatta a Világbéke-gongot. A munkaügyi minisztert a gödöllői látogatást megelőzően Budapesten fogadta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter is.
(rk)
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Gödöllői intézmény lett a „Hónap Bölcsije” és a „Hónap Ovija”

Elkezdődött „Az ének iskolája”

Gödöllői tehetségek

Két városi intézmény is eredményesen szerepelt a szuloforum.hu márciusi szavazásán, így a szülői összefogásnak köszönhetően a Gödöllő 1. sz. Városi Bölcsőde kapta a „Hónap Bölcsije” címet, a „Hónap Ovija” nyertese pedig a Kazinczy körúti óvoda lett.
Az elismeréshez tartozó díjakat Péter Zoltán, a kezdeményezés vezetője adta át, az 1. sz. Városi Bölcsőde antiallergén
bababápolási cikkeket kapott 80.000 forint értékben, a Kazinczy körúti óvoda udvarára pedig egy mérleghinta érkezett,
aminek értéke 127.000 forint. Az átadáson az ovisok színes műsorral köszönték meg az ajándékot.
kj
Gödöllői résztvevői is vannak a TV2 „Az ének iskolája” című új sorozatának.
A tehetségkutató műsorban három gödöllői fiatallal találkozhatnak a nézők:
Izsó Boglárkát, valamint a Scherczli énekkettős tagjait, Scherzinger Gábort és
Scherzinger Rafaelt is megismerhetik a nézők.

Blaháért Társaság

Környezetszépítés
2013. április 20-án a Blaháért Társaság ismét társadalmi munkát végzett. Most a tévétorony melletti Molly dombot szépítették
meg.

A gyerekeket városunkban sokan kedvelik, hiszen rendszeres résztvevői a különböző kulturális rendezvényeknek, de többek között az Európai Uniós elnökség idején is rendszeresen felléptek a tanácskozások résztvevői előtt. Most a
képernyőn is szurkolhatunk nekik.

Fűnyírás, tuja- és virágültetés, illetve szemétszedés
történt. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a közös
munkában: Dombrádi János, Imre Gábor, Imre
Andrea, Kiss Zsuzsanna, Kreisz Erzsébet, Lőrincz Károly, Lőrincz Lázár, Lőrincz Zalán, Lőrinczné Varga Lilla, Lung Annamária, Malikné Bajnóczi Erika,
Papp Zoltán, Pecze Janka, Pecze Dániel, Török István.

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 elér-

hető 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

„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

Óvoda nap a Zöld Óvodában

Születésnapi ünnepség
Idén ünnepeljük óvodánk
Szivárvány alapítványának
10. születésnapját. A már hagyománnyá vált óvoda napunkra a nevelőtestület a
szülőkkel együtt nagy izgalommal készül, hogy az óvoda apraja-nagyja jól érezze
magát.
A kézműves tevékenységek mellett élményt nyújtanak: a népi gyermekjátékok, körhinta, arcfestés, zenés torna, táncház, kellemes hangulat, értékes
tombola nyeremények.
A bevételből, felajánlásokból, támogatásokból óvodánk alapítványát kívánjuk gyarapítani.
Szeretettel várunk mindenkit, 2013. május 11-én 14 órától a Zöld óvoda
udvarán (Gödöllő Batthyány u 34-36).
Az óvoda testülete

Jubileumi Születés Hete Gödöllőn: 2004 – 2013
A 2013. év különleges alkalom számunkra, hiszen Gödöllőn, a rendezvénysorozat egyik legrégebbi helyszínén, tizedik alkalommal szervezünk
programokat. Az idei rendezvények jellemzője a több helyszín és a minden eddiginél gazdagabb programkínálat.
Újdonság, hogy eddigi együttműködő
partnereink ezúttal önálló helyszínnel és
saját szervezésű műsorral képviseltetik
magunkat.
Másik újdonság az eseménynaptár új
helyszíne a Születés Hete önkénteseiről,
„őrangyalairól” kapta nevét és ahol a
bagi és veresegyházi szervezők is közreműködnek.
Programok az Angyal Életmód Központban (Fészek Családi Üzletházban
a piac mellett):
Alternatív, holisztikus öngyógyító módszerek a kismamák részére: Stresszoldás a babavárás időszakában, kismama
szeretet kör, relaxáló talpmasszázs, aromaterápia és biorezonancia kezelések,
alternatív mozgás és masszázs terápiák.
A foglalkozásokat a Központ munkatársai és önkéntesei, Horváthné Hegyes
Gyöngyi, Türk Gabriella, Szabóné
Uracs Timea, Koncz Lívia, Árpás Éva
és Árpás Géza végzik, az aromate-rápiás bemutatót a bagi Születés Hete
szervezője, Papp Komáromi Judit tartja.
Családtámogató, fejlesztő programok: Családállítás, a női energia szere-

pe életünkben dr. Kiss Katalin fejlesztőpedagógussal, a veresegyházi Varázsklub Csiri Biri tornája, valamint komplex mozgásterápia Nagyné Zsuzsa mozgáskoordinátor vezetésével. Az egyes
időpontokat és részletes információkat a
www.szuleteshete.hu/godollo oldalon
találják.
A Születés Hete programjaihoz társulnak a Fészek Családi Üzletház partnerei
is. A Gödölye Szociális Szövetkezet
„Kicsi szép”élelmiszer boltjában Tóth
Krisztina boltvezető a helyi termelők kínálatával, a Csudadió Kft. öko-bio háztartási tanácsadással, különféle környezetbarát, “zöld” termékekkel várja a családokat, a Kencekeverdében pedig naturkozmetikumok, popsikrém sajátkezű
elkészítésére lesz lehetőség. Az Ötletkuckó kézműves foglalkozással, a Ruhakuckó Bababizományi pedig 10 százalék rendkívüli kedvezménnyel készül
a Születés Hete látogatóinak.
A Művészetek Házában
Benedek
Krisztina táncpedagógus a népszerű
Kerekítő-Tippentő (május 7.) és TipegőTopogó (május 10.) foglalkozásaival
csatlakozott a rendezvényhez.
Programok a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központban:
Május 6-án Gerháth Eszter gyermek elsősegély tanfolyama, Szabó Zsuzsannának, a gödöllői Munkaügyi Központ
vezetőjének
tanácsadása (GYES,

GYERMEKPROGRAMOK
FŐZŐVERSENY, FILMKLUB, SZÍNHÁZ
KÉPZŐMŰVÉSZET, KONCERTEK
TERMÉSZETTUDATOS ÉLETMÓD

GYED, munkaerőpiaci, foglalkoztatottsági kérdések), valamint Bernád Ilona
erdélyi írónő „Isteni folyamat” – Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban” című könyvének bemutatója
várja az érdeklődőket.
Május 7-én dr. Páll Gabriella gyermekorvos és dr. Farkas Anikó ganoterapeuta előadására kerül sor valamint
Színia „Boldogasszony nevében”– Ősi
magyar titkok” című könyvét Meskó
Istvánné Erzsébet nyugdíjas pedagógus
és dr. Kiss Katalin mutatja be.
Programok a Játékkuckó Magánóvodában (Gödöllő, Mikszáth Kálmán
u. 10.):
Rövid ajánló a május 6-10. hétfőtől péntekig naponta 8–16.30 óráig tartó eseménynaptárból: Az angol nyelv megszerettetése, barkácsolás, az óvodai élet
kezdeti lépések, tündértánc kislányoknak, focifoglalkozás, ugrálóvár, közös
táncház, stb. A részletes programról érdeklődni lehet Kőszegi Márta óvodavezetőnél a 70-315-4111-es telefonon.
Az egyes helyszíneken játszósarok,
gyermekfelügyelet, szoptató- és pelenkázó helyiség áll rendelkezésre. Az aktuális híreket megtalálják az alábbi elérhetőségeken: szuleteshete.hu/godollo,
godollo.babamama.info, Telefon: 70634-5680.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A gödöllői Születés Hete szervezője a Socius
Kör Egyesület és az Angyal Életmód Központ.

Főzőverseny a Városi Piacon
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub rendezésében
Időpont: 2013. május 11., szombat
Várjuk a vállalkozó szellemű, főzésben jártas
jelentkezőket a +36/30-5030777-es telefonszámon!
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Házassági tanácsok
A közösségi oldalak egyik népszerű ábrázolása egy kép,
amin egy idős pár látható,
amint kézen fogva sétálnak.
Aláírás: A sok éve együtt élő
pártól megkérdezték, hogy lehet ilyen hosszú időt eltölteni
szeretetben. Erre ők azt válaszolják, minket még nem arra
neveltek, hogy, ha valami elromlik, azt ki kell dobni, hanem arra, hogy meg lehet javítani.
Tény, hogy a fogyasztói társadalom
nem elsősorban a dolgok megjavítását, hanem azok cseréjét tartja célszerűnek. Ez a szemlélet pedig nem
csak használati tárgyakra vonatkozik,
hanem a házasságokra is, amik egyre
ritkábban tartanak holtomiglan-holtodiglan, sőt, egyre többen vannak
azok, akik életük folyamán háromszor, négyszer is kimondják a boldogító igent, s mellettük egyre nő
azoknak a száma, akik inkább a „szingli” létet választják.
Ha körülnézünk, egyre több olyan
programmal találkozunk, aminek célja, hogy segítsen a házasságban élőknek, áthidalni a felmerülő nehézsé-

geket, buktatókat. Erre a feladatra
vállalkozott Gyökössy Endre is, aki
a hívő ember szemszögéből közelíti
meg ezt a kérdést. Mi az, ami nem
csak összekapcsolja, hanem egyben
is tartja két ember szövetségét?
Példákon keresztül mutatja be a
házasság periódusait, kielemezve az
azokhoz tartozó nehézségeket, s egyben javaslatokat is tesz, hogyan hidalhatjuk át azokat. Persze, nincs
mindenkire jó, általános recept, hiszen minden házasság más. Vannak
párok, akik tökéletes ellentétei egymásnak, mégis remekül tudnak
együtt élni, más esetben pedig az azonos életszemlélet, érdeklődés, ízlés
segíti a közös életet. „A jó házasság
tulajdonképpen mindig háromszög is.
Egy férfi, egy nő és egy közös eszmény háromszöge” – jelenti ki a szerző, aki igyekszik segítséget adni ahhoz is, hogy mik azok az apróságok,
amik a „szürke hétköznapokat” ünneppé tehetik, megelőzve a házasság
kiüresedését.
A könyv segítségével bepillanthatunk a gyermek-, a partner-, a munka
centrikus és jó néhány másfajta házasságba, de megtudhatjuk azt is, mi-

re vigyázzunk akkor, amikor már a
saját gyermekeink párkeresésére, választására figyelünk. Ez talán még
nehezebb feladat, hiszen – mint
ahogy azt a szerző is leszögezi – minden szülő a legjobbat akarja gyermekének. És már megint itt van egy új
probléma, mibe, és mennyire szóljunk bele – egyáltalán szabad-e beleszólni – gyermekeink párválasztásába, házasságába? Bár abba sem árt
belegondolni, milyen példát állítunk
eléjük saját életünkkel!
(Gyökössy Endre: Ketten – hármasban)
jk

Elsődíjas vendégkarmester a szimfonikusok élén

Véget értek a bérletsorozat idei koncertjei
Britten, Debussy és Mendelssohn művei csendültek fel
április 20-án este a Művészetek Házában, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar bérleti előadásának negyedik, zárókoncertjén.
A művek között hagyományosan
most is Zelinka Tamás kalauzolta a
közönséget, számtalan érdekességet
osztva meg a hallgatósággal Britten:
Simple Symphony op. 4., Debussy:
Kis szvit és Mendelssohn: III. a-moll
„Skót”szimfónia op. 56 művéről.
A zenekar élén ezen az estén Izaki
Masahiro karmester, a Magyar Televízió VIII. Nemzetközi Karmesterversenyének első helyezettje állt.
Izaki Masahiro Japánban, majd
Bécsben folytatott zenei tanulmányokat zeneszerzés, karvezetés és
karmester szakon.
Számos magyar és külföldi zenekar-

ral koncertezett. Több
zenekarnál és kórusnál
zeneigazgató, vezető
karmester volt hazájában és Magyarországon. 2007 óta a Szolnoki Szimfonikus Zenekar vezetője, főzeneigazgatója.
jk

Forrai Eszter Gödöllőn
Április 19-én, pénteken, a korábbi évek hagyományait folytatva, ismét Gödöllőre, a Török
Ignác Gimnáziumba látogatott
el a Párizsban élő Forrai Eszter.
Az idén 75. születésnapját ünneplő
költőnővel a diákok a 7. órában egy
rendhagyó irodalomórán vehettek
részt, melyen Heltai Bálint, az iskola
egyik tanára volt a beszélgetőpartner.
Az eseményen többek között a költőnő verseinek felolvasása által elevenedtek meg Forrai Eszter gondolatai az életről, családról, a történelem
viharos időszakairól, a múltról, jelenről és a jövőről. Mindez ráadásul
zenével is párosult: a versfelolvasások és a beszélgetés között a tanulók

ra is magyar nyelven írja, amik főleg
a holokauszt elviselhetetlen kegyetlenségéről, a magányról, a
szerelemről és az anyaságról szólnak.
„Az örök emberi lét
jelenik meg az örök nőiségben, és a történelmileg meghatározott sokszerűségben.
És mindez nem életrajzi
okon,
hanem
poétikai
súllyal.” – írta valaki egyik
kötete kapcsán.

Beregszászi vendégjáték a Művészetek Házában

hc

meghallgathatták azt a „Lépcsők”
című CD-t, melyen Huzella Péter által megzenésített Forrai Eszter versek
kaptak helyet.
A Párizsban élő költőnő a holokauszt sújtotta nemzedék tagja. 1962ben költözött a francia fővárosba, de
az eltelt ötven év alatt verseit tovább-

Új kiállítás a Városházán
Dr. Fekete József és Nógrády Andor munkáiból
nyílt kiállítás az elmúlt héten a Városháza földszinti kiállítótermében.
A Várak-tájak-népdalok című összeállítás többek között a
híres hazai várak, valamint népdalkincsünk, szokásaink ismert jeleneteinek ábrázolásait vonultatja fel.
A képeket május 22-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

Kissé formabontó, ám mégis nagyszerű előadásnak lehettek
részvevői azok a nézők, akik megtekintették április 18-án, csütörtök este a beregszászi Illyés Gyula Színház társulatának előadását.
A testvérvárosunkból érkezett színtársulat Shakespeare: Ahogy
tetszik című darabját mutatta be Vidnyánszky Attila rendezésében.
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Egyenesen Gödöllőre vittek, ahol beszaladtam a nappaliba, és ott találtam
Miklóspapát, Magdamamát. Egymás
karjába borulva sírtunk, nem volt szükség szavakra, mindannyian meg
voltunk döbbenve, megszédülve
ettől a tragédiától… Még mindig
hihetetlen volt, hogy Pista tényleg nincs közöttünk!!!”

Elment a „kis-főméltóságú”

Itt talált menedéket
özv. Horthy Istvánné
gróf Edelsheim-Gyulai Ilona
1918-2013
Edelsheim Gyulai Ilonát, Horthy Miklós kormányzó fiának özvegyét, egy
évtizeddel ezelőtt, 1993-ban a Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki a második világháború idején kifejtett ellenállási tevékenységéért, a kiugrási politika támogatásáért.
*
Ilona asszony az egyetlen olyan híres, a kastélyban lakott nevezetes hölgyek közül, akivel, szerencsém volt
személyesen is találkozni. Emlékezetes
marad a beszélgetés, hiszen a bűvös
szóra: Gödöllőről jöttem, régi ismerősként társalogtunk. Lenyűgöző volt memóriája, vitalitása, műveltsége, őszintesége. Mint elmondta: – Élete legnagyobb tragédiája, első férje halála után
a gyász napjaiban Gödöllőn talált menedéket. Erről írt népszerű visszaemlékezésében „Becsület és kötelesség”
c. kötetekben is.
1942. augusztus 2. vasárnap lévén
Magdamamával (Horthyné anyósa – a
szerk.) misére mentünk, utána kimentem a gödöllői repülőtérre, ahol Szilas
oktató várt rám. Öt felszállást csináltam. Este a fiammal és Magdamamával
sétáltunk a szép gödöllői parkban. Itt
vagyok például ezen a csodálatosan
szép Gödöllőn, ahová a kormányzó azért jön ki egy hónapra minden évben,
hogy fenn tartsa, hogy ne menjen tönk-

re. Itt szeretett Erzsébet királyné tartózkodni. Vajon akkor milyen volt a kastély, és milyen volt az ő lelkülete, lelkiállapota, talán itt boldogabbnak érezte
magát? Ettől a sok szépségtől körülvéve nehezen tudom felfogni, hogy
minket bekényszerítettek egy borzalmas háborúba.
Kórházvonattal ápolónőként utazott
Kijevbe, 1942 augusztusában:
„Pistával elbúcsúztunk egymástól,
Nem utólagos képzelődés, de a búcsúzás pillanatában olyan kedvesen és szeretettel nézett rám, mint talán még soha. Két kezével megfogta a két karomat, megszorította, mélyen a szemembe nézett biztató, erőt adó tekintettel, és
utána olyan búcsúcsókot adott, amilyent azelőtt mások jelenlétében sosem
kaptam tőle!”
Kijevből hazafelé repülve közölték
vele, hogy férje gépe lezuhant és a kormányzó-helyettes szörnyethalt:
„Budapestre repültünk, ahol a repülőtéren várt Kállay miniszterelnök,

A személyes találkozón elmondta a könyvben már leírtakat:
– Sokáig élt egyedül, majd egy
angol ezredes felesége lett. Annak halála után nem ment ismét
férjhez, hanem fiának és unokáinak szentelte az életét. Ilona aszszony hosszú emigráció után,
pontosan félévszázadnyi szünet után
tért vissza a gödöllői kastélyba, a már
újjáépítés alatt álló kastélyban. Gémesi
György polgármester fogadta. Időközben a Horthy Miklós Társaság szobrot
állított első férjének.
A kenderesi családi kastélyban csupán egy lakosztály áll Ilona és fia rendelkezésére. Nem kért kárpótlást az elvesztett javakért. A szülei tulajdonában
volt budai, dísztéri palotát sem igényelte vissza… Magyarországi tartózkodásainak költségeit, az apósa és saját, több nyelven megjelent visszaemlékezésének jogdíjából fedezi. Jöhetett
volna ismerősökhöz Gödöllőre is, hiszen a hajdani kenderesi gondnok házaspár lánya, Németh Sándorné itt él
városunkban: – Jó szívvel és szeretettel
gondolok Ilona asszonyra. Kilencvenéves születésnapi vacsoráján nagyon
jól éreztem magam. Természetes, hogy
elmegyek a temetésére, Kenderesre…
Elkísérem utolsó útjára… – mondta a
gyászhír hallatán.
Szabó Margit

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.

hetente ⃝

Különlegességeket vonultat fel az új kiállítás

Jamboree a Királyi Váróban
Hetedhét országból címmel nyílik
emlékkiállítás a Jamboree 80. évfordulója alkalmából április 27-én a Királyi Váróban. A jubileumi kiállításon számtalan különlegességet, érdekességet láthatnak a látogatók.
Az 1933-as Jamboree nem csak városunk, hanem hazánk számára is mind a
mai napig jelentős esemény, bár egyre
kevesebben vannak azok, akik személyes emlékeket őriznek róla.
A Gödöllői Városi Múzeum állandó
kiállítását is rendszeresen keresik fel az
egykor itt jártak, rokonaik, az ifjú cserkészek és az érdeklődők, így várhatóan
nagy érdeklődésre tarthat számot a Királyi Váróban megnyíló jubileumi kiállítás is.
A bemutatásra kerülő anyag egyik
különlegessége lesz Teleki Pál, egykori miniszterelnök, főcserkész Gödöllőn is használt tábori ágya, amit dr. Teleki Gézától kapott ajándékba a városi
múzeum. A relikvia az Egyesül Államokból került haza, tudtuk meg dr.
Czeglédi Noémi történésztől, a kiállítás egyik kurátorától.
Az 1933-as Jamboree egyik legnagyobb attrakciója volt a Karakán vitorlázó repülő, amit Rotter Lajos mérnök kifejezetten erre az alkalomra tervezett és épített meg. A gép több hazai
rekordot ért el és döntött meg a Jamboree ideje alatt, s most – igaz csak darabjaiban – visszatér Gödöllőre. A II.
világháború alatt megsérült repülő
megmaradt részei magántulajdonból és
a Közlekedési Múzeum gyűjteményéből érkeznek a kiállításra.

Szintén a Közlekedési Múzeum gyűjteményének része az 1928-as gyártmányú, Méray-féle oldalkocsis motorkerékpár, amit a cserkész világtalálkozó
idején is használtak a különböző helyszínek közötti közlekedésre. Most ez is
a kiállítás részét képezi majd, mint
ahogyan egy korabeli kerékpár, és a
Postamúzeum segítségével megelevenedő egykori tábori főposta is.
Természetesen a kiállítást rengeteg
fotó és filmhíradó részlet színesíti, amit
három monitoron, valamint digitális
képkereten kísérhetnek majd figyelemmel az érdeklődők. A modern technika
azonban nem csak ebben a formában
lesz jelen a kiállításon. Egy magáncég
felajánlásával elkészült egy számítógépes program, amivel az egykori Jamboree teljes térképét megtekinthetik a
látogatók, s az egyes helyszínekhez tartozó eseményeket archív fotók segítségével követhetik nyomon. Ezt az „interaktív fotóalbumot” meg is vásárolhatják majd az érdeklődők.
A tárlatot 16 órai kezdettel dr. Szakály Sándor történész nyitja meg.
(bdz)

Rotter Lajos és a Karakán (Rotter
balról a második fehér ruhában)

Tisztelet Magyarország és Gödöllő iránt

KÉRDŐÍV
1.

Milyen gyakran jár Gödöllőn kulturális programokra?

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!

havonta ⃝

évente ⃝

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

2013. április 24.

Város-Kép

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

Dr. Martin Machura és dr. Gémesi
György polgármester április 18-án, a
képviselő-testületi ülésén írták alá azt a
megállapodást, aminek keretében Martin Machura és városunkban élő lánya,
Machura-Simon Anna Gödöllő ingyenes használatába adja az ausztriai udvarházukban található, Ferenc Józsefet ábrázoló 1917-ben készült márvány mellszobrot.
Martin Machura az aláírás után elmondta, házuk korábban Ferenc József
vadászkastélya volt, ahol Rudolf is sok
időt töltött. Felidézte, hogy Erzsébet királyné haláláról értesülve Ferenc József
elmondta: „Senki sem tudja, hogy én
mennyire szerettem ezt a hölgyet”. Éppen ezért úgy véli, sehol sem lehetne
jobb helyen a mellszobor, mint Gödöllőn, ahol egy olyan szép Erzsébet királyné-szobor áll, aminek a fotója a városháza tanácstermét is díszíti.
Martin Machura hangsúlyozta, az átadásnak nincs politikai színezete, ha-

nem ezzel a tiszteletét fejezi ki Magyarország és Gödöllő iránt.
Gémesi György a felajánlást megköszönve hangsúlyozta, Gödöllő különös
becsben tartja Erzsébet királyné emlékét, hiszen Ferenc József hitvese a magyarok iránti szeretetét tetteiben is kifejezte. A mellszobrot a múlt őszön szállították Gödöllőre, ahol Martin Machura
a saját költségén felújíttatta, hogy eredeti szépségében tudja a városnak átadni.
A felállítás költségeit a város viseli,
az átadásra június 7-én, a koronázási
(l.t.)
hétvége előtti napon kerül sor.

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

Tudja-e, milyen kiemelt művészeti csoportjai vannak Gödöllőnek?

7.

Soroljon fel néhány művészeti csoportot!

igen ⃝

nem ⃝

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

A Kálvária kálváriája
A tervek szerint május közepén kezdődhet meg a Kálvária garanciális javítása. Mint arról már beszámoltunk, a tél
végére a nemrég a Norvég-projekt keretében felújított létesítmény korlátján és
az építményen is sérülések jelentek meg.
A szakemberek és az önkormányzat illetékesei közötti tárgyalások eredményeként a felújítást tervező Reneszánsz Kőfaragó Zrt. és a kivitelezést végző
Varga
Zoltán
Zsolt kőfaragó közösen végzik el a
garanciális javítást. Ennek pontos menetéről még
egyeztetnek a műemlékvédelmi hatósággal, s ezt követően kezdődhet meg a munka.
A tervező és a ki-

vitelező több javaslatot terjesztett elő,
mindketten arra törekszenek, hogy a lehető legjobb megoldást valósítsák meg.
A helyreállítási munkák során stabilizálják a korlátot, megszüntetik a repedéseket és az építményen a korlát sérülései
következtében keletkezett hibákat is kijavítják. A munkák várhatóan június végére fejeződnek be.
(ny.f.)
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Élő-Világ

A kölcsönbe kapott Föld

Nem csak egy nap fontos
(Folytatás az 1. oldalról)

A résztvevőket környezetvédelmi
kvíz, növénybemutató, ökomata, kézműves foglalkozások és játékok várták, de tanácsot kaphattak a kertműveléshez vagy megtekinthették a Zöld
Híd Régió Kft. hulladékgyűjtő autóját is, aminek kormánya mögé ezen a
délutánon bárki beülhetett.
A rendezvény egyik nagysikerű
eseménye volt a Kenéz Árpád által
tartott könyvbemutató. Az Állati növénykert című kiadvány szerzője
olyan városunkban és térségünkben
megtalálható növényekkel ismerteti meg az érdeklődőket, amik állatneveket viselnek. Ezek
tulajdonságai, névadásuk sok izgalmas játékra
ad lehetőséget. A könyv
nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek
és a pedagógusoknak is
sok hasznos, érdekes in-

formációval szolgál. A fiatal botanikus által készített könyv segítségével
egy egyszerű séta különleges kalanddá válhat, hiszen a sokszor, egyszerűen csak gazoknak nevezett növényekkel ismerkedhetnek meg az olvasók, amiknek nem csak a nevét
nem ismerjük, de tulajdonságaikról,
hatásaikról is keveset, nem egyszer
semmit sem tudunk.
A rendezvény keretében hirdették ki a
Művészetek Háza által kiírt gyermekrajz pályázat eredményeit. A beérkezett alkotásokat a konferenciaterem-

ben tekinthetik meg az érdeklődők. A
pályázati forrásból megvalósult kiadványról a kenezarpad@gmail.com címen lehet érdeklődni, s mint megtudtuk, rövidesen elkészül az új, átdolgozott kiadása is.
A Föld Napja rendezvényét a Cibri és a Kiscibri énekegyüttes, valamint a Katáng zenekar koncertje színesítette.
A programsorozat zárásaként rendezték meg a Critical Mass kerékpáros felvonulást, ami a Művészetek
Házától indult, s Gödöllő főterén ért
véget. A főszervező Füle Sándor, a

Magyar Kerékpáros Klub gödöllői
szervezetének vezetője elmondta, egy
nemrég végzett felmérés szerint a gödöllői kerékpárosok legfontosabbnak jelenleg a biztonságos közlekedést tartják. Ezért
ez alkalommal valamennyi
résztvevő olyan kerékpárra,
gépkocsira ragasztható matricát kapott ajándékba, ami a
kerékpárosokat előző gépjárművek vezetőit arra figyelmezteti, hogy tartsák be a biztonságos, egy méteres távolságot.

A városon átvezető, mintegy 10
km-es út során a kerékpárosok

megálltak a Vasútállomáson lévő B+R parkoló
előtt, ahol közös csengetéssel tiltakoztak amiatt,
hogy a létesítményt kivitelező AKL Mérnökiroda a mai napig nem adta
át az épületet, így még
mindig nincs lehetőség a
megnyitásra.
A felvonulás a városháza
előtt, hagyományosan a kerékpárok
felemelésével ért véget.
bj

Virágzik a tavasz egyik legszebb fája a botanikus kertben
A tavaszi színes virágmező (például
kankalinok, szellőrózsák, hunyorok)
mellett virágba borultak a liliomfák is
Gödöllőn, a Szent István Egyetem

jelent zárvatermőcsoport mai képviselői. A fajok háromnegyede KeletÁzsiában, az egynegyede pedig ÉszakAmerikában honos (géncentrum).

mazó tulipánfával (Liriodendron tulipifera). A nagyvirágú liliomfa nemcsak virágzáskor dekoratív dísze a
kertnek, hanem kora ősszel is, ami-

Kutyavilág Gödöllőn májusban
Május közepén a kutyásoké lesz a főszerep Gödöllőn. Szó szerint
kell érteni, hogy a négylábúak és gazdáik, na és persze az érdeklődők ellepik településünket. A Kutya Világkiállítás fő rendezvényeit Budapesten a HungExpon tartják, de számos világrendezvényt itt bonyolítanak le.
Május 17-én kezdődik és vasárnapig tart a Munkakutya Világbajnokság, vagy
hivatalos nevén az obedience verseny az Alsóparkban, valamint szintén itt bonyolítják le a kutya Frizbi(frisbee) Világkupát, aminek egyik kiemelt része a kifejezetten csak magyar fajtáknak rendezett versenyszám május 17-én.
Az Alsópark és a Kastély park is megtelik kutyákkal, ugyanis itt bonyolítják le
3 napon keresztül a különböző fajtaklubok kiállítását, de például a Magyar Kutyafajták Világkupája, az agár Európa Kupa (Eurosighthound), az Angol ausztrál Pásztorkutyák Közép-Európa Kupája is itt kap helyet.
Miután a verseny ideje alatt több ezer látogatóra, versenyzőre lehet számítani, a rendezvény ideje alatt jelentős forgalomkorlátozás várható. Biztosan tudható, hogy az Ady Endre sétány mindkét irányból, valamint a Művészetek Háza parkolója lezárásra kerül május 17-én és 18-án, ide csak a
kiállítók tudnak majd parkolni. A Tessedik úton forgalomlassítás várható,
szintén jelentősebb parkolás miatt. A Chopin Zeneiskola a kiállítás két fő napján zárva lesz. Szintén nagyobb forgalom várható a Táncsics úti Sportcentrumnál, ahol a parkolást a kialakítandó műfüves pályán kívánják megoldani a versenyzők részére. A rendezvények ingyenesen látogathatók lesznek!

Május 16. csütörtök, Alsópark
Hungária Cane Corso Club

Május 17., péntek, Alsópark, Kastélypark

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Botanikus Kertjében.
A liliomfák vagy magnóliák a liliomfafélék (Magnoliaceae) családjába
tartoznak. Az egyik legkorábban meg-

Színpompás, nagy, a lilioméhoz, illetve a tulipánéhoz hasonló alakú virágaik miatt a liliomfákat rendszeresen
összetévesztik közeli rokonukkal, az
ugyancsak a liliomfafélék családjába
tartozó, de Észak-Amerikából szár-

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

AZ EBEK KÖTELEZŐ
VESZETTSÉG ELLENI
OLTÁSÁRÓL
Április 22-27-ig:
Kovavet Bt. rendelője
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Hétfőtől szombatig:
déletőtt 9-11-ig, délután 17-19-ig
(szombaton délután nincs)

kor érdekes alakú és színes terméseit
hozza.
További információk:
www.botanikuskert.mkk.szie.hu
Telefon: 28/522-000/1761, 1769.
Fotók: Sós Ivett, dr. Czóbel Szilárd

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Április 27-én és 28-án
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:
Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535-5523

Obedience világbajnokság (május 17-19.), Alsópark
Magyar Nemzeti Fajtáink világkupája (május 17-18.), Alsópark
Vadászkutya világkupa, Alsópark
Magyar Agarász Egylet, Kastélypark
Joker Uszkár Klub, Alsópark
Német Vizsla Klub Egyesület, Alsópark
Magyarországi Drótszőrű Magyar Vizsla Tenyésztők Egyesülete, Alsópark
Rövidszőrű Magyar Vizsla Klub, Alsópark
Erdélyi Kopó Klub, Alsópark
Társasági Kutyások Kinológiai Egyesülete, Kastélypark
Chihuahua és Törpespániel Tartók Kynológiai Egyesülete, Alsópark
Magyar Ír Farkasagár Egyesület, Kastélypark

Május 18., szombat, Alsópark, Kastélypark
Agár Európa Kupa (Eurosighthound), Kastélypark
Obedience világbajnokság (május 17-19.), Alsópark
Magyar Nemzeti Fajtáink világkupája (május 17-18.), Alsópark
Magyarországi Orosz Fekete Terrier Egyesület a Közösségért
Magyar Bernipásztor Egyesület, Alsópark
Danubius Dog Klub, Alsópark
Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub, Kastélypark
Hungária Komondor Klub, Alsópark
Nemzetközi Pumi Egyesület, Alsópark
Magyar pásztorkutya, kastélypark
Frisbee Világkupa (május 18-19.)

Május 19., vasárnap, Alsópark, Kastélypark
Obedience világbajnokság (május 17-19.), Alsópark
Frisbee Világkupa (május 18-19.)
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Sport

Futsal NB I. – Távolodó dobogó

Röplabda – Ötödik meccsen dől el a bajnoki cím

Csak a szokásos...

Gödöllőn avatnak bajnokot

Ismét kikapott, így továbbra is
nyeretlen a Gödöllői BikákVasas Phiton futsal csapata a
futsal NB I. rájátszásában.
Baranyai Pál csa-pata ezúttal a
nagy rivális Aramis SE ellenében kapitulált hazai pályán.

Jól gondolta, aki úgy tippelt,
hogy öt meccsen dől majd el
az idei női NB I. bajnoki címe.
A TEVA-Gödöllői RC – VasasÓbuda párharc lapzártánk
után kezdődő utolsó, gödöllői összecsapása dönt a bajnoki aranyról.

Csak a szokásos, mondhatnánk, ugyanis az 1-6. helyekért zajló sorozatban
még nem tudott nyerni a Gödöllő. Az
5. fordulóban éppen a dobogóért foly-

tatott harcban riválisnak számító Aramis látogatott városunk futsalosaihoz
és három ponttal gazdagabban távozott, így helyet cserélt a két csapat a
tabellán. A Bikák újabb veresége azt
jelenti, hogy immáron ők az üldözők
és a budaörsiek az üldözöttek a 3.
helyért folytatott harcban. A Gödöllő
jelenleg 38 pontos, míg az Aramis 43
pontnál jár öt fordulóval a vége előtt.
Futsal NB I., 5. forduló
Gödöllői Bikák – Aramis SE 1–3
(1–1) Gól: Nagy Roland
-li-

A finálé elmúlt két meccsén előbb a
Gödöllő, majd a bajnoki címvédő
Vasas nyert hazai pályán, 2–2-re
alakítva ezzel az egyik fél harma-

dik győzelméig tartó finálét.
Ez utóbbi találkozón Ludvig Zsolt
csapata 2–1-re vezetett, majd a negyedik játékban 16:10-re és 21:19re is elhúzott, de végül fordítottak a
kék-pirosak és a döntő szettben állva hagyták az akkorra már lelkileg
összezuhanó mieinket.
Lapzártánk után már bajnokot avatnak, reményeink szerint következő
számunkat aranyba borítják a gödöllői hölgyek!
Női NB I. bajnoki döntő, 3. mér-

Labdarúgás – Előnyből veszített a GSK II.

Diákolimpia – Mezei ob

Kötelező győzelem Gyömrőn

Közel 1400 induló

Simán nyert és végre előzött a
Gödöllői Sport Klub felnőtt labdarúgó csapata a tabellán. Jenei
Sándor tanítványai Gyömrőn szerezték meg a győzelmet, ezzel
hosszú idő után ismét a 9. helyre
léptek előre.

Immáron 16. alkalommal szolgált otthonául a gödöllői Repülőtér a Diákolimpia mezei futó országos döntőjének. Az idei versenyen közel 1400 futó vett részt a
III-VI. korcsoportban, a legjobb
gödöllői futó Pápai Márton lett,
aki korcsoportjában a 6. helyen
végzett.

Azt mondják, a kötelező a legnehezebb.
A gödöllői fiatalok megbírkóztak a feladattal, simán verték a Gyömrőt idegenben, aminek köszönhetően felléptek
a 9. helyre a megyei I. osztályban. A
GSK 23 fordulót követően 32 pontos,
mindössze 5 pont választja el a csapatot
a biztos bentmaradást érő 6. helytől.
Pest megyei I. osztály, 23. forduló
Gyömrő – Gödöllői SK 0–2 (0–1)
Gól: Orbán Levente, Nagy Roland
Következik:
Április 27., szombat 16 óra, Táncsics
Sportcentrum: Gödöllői SK – Pilisi LK
Megyei III. osztály – Előnyből
hátrány

A második hely megszerzése szempontjából nagy lehetőséget szalasztott el
a Gödöllői SK kettes csapata, akik hazai
pályán, 2–1-es első félidőt követően
kaptak ki 3–2-re. Legéndi György csapata így maradt a 3. helyen a tabellán.
Pest megyei III. osztály nyugati
csoport, 20. forduló: Gödöllői SK II. –
Pilisszentkereszt 2–3 (2–1) Gól: Szabó
László (2)
Pest megyei kupa – Az éllovas
ellen a 8 közé
Folytatódik a Pest megyei kupasorozat,
amely a következő évi Magyar Kupa
164-es főtáblájára jutásért zajlik. A GSK
a nyolc közé jutásért a megyei első osztály éllovasát, a Veresegyház VSK-t fogadja hazai pályán április 24-én, szerdán. A találkozó 16:30-kor kezdődik
majd a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban.
-ll-

Kézilabda – Pontos hazatérés

Döntetlen Törökszentmiklóson
Idegenben ért el döntetlent az
NB I/B keleti csoportjában
szereplő Gödöllői KC férfi kézilabda csapata. Bartos Gábor
legényei Törökszentmiklóson
közdöttek ki 25–25-ös döntetlent.
A bajnoki szünetet sikerült kihasználni és rendezni a sorokat a csapatnál,
talán ennek is köszönhető a bravúrnak mondható döntetlen a tabella 3.

helyén álló Törökszentmiklós otthonában. A GKC 18 forduló után 7 pontos, ezzel a tabella 11. helyét foglalja el.
A következő fordulóban, április 28án hazai pályán fogadja csapatunk az
utolsó helyen álló Hajdúböszörmény
gárdáját.
NB I/B keleti csoport, 18. forduló
Törökszentmiklós – Gödöllői KC
25–25 (15–12)
Juniorok: Törökszentmiklós – Gö-ildöllői KC 37–25

A III. korcsoportban a lányoknál egyéniben 207-en rajtoltak, a legjobb gödöllői az Erkel növendéke, Majoros Sarolta lett, aki a 47. helyen ért célba. 34 csapat közül az Erkel csapata (Majoros S.,
Pótha Johanna, Rózsahegyi Krisztina, Zarándi Nikolett, Borbély Kinga)
a 9. helyet szerezte meg. A fiúknál 210
indulóból 29. lett Kovács Balázs (Hajós).
A IV. korcsoportban a hölgyeknél 178an álltak a rajtvonal mögé. A legjobban
teljesítő gödöllői a 35. helyen végző

Konkoly Natália lett. 30 csapatból a 8.
helyen zárt a Berta Barbara, Pálimkás
Henrietta, Németh Eszter, Budaházi
Vanda alkotta Erkeles csapat.
A fiúk 197 fős mezőnyében Fekete
Ábel (Líceum) a 12., míg Bencsik Gergő (Szent Imre) a 27. helyezett lett. A
Premontrei csapata a 33. helyen zárta az
idei ob-t.
Az V. korcsoportban 115-en vettek részt
a lányoknál egyéniben. Nagy Imola a
22., Koczkás Dóra a 33., míg Lőrincz
Nóra (mindkettő Tö-rök) a 34. helyen
ért célba. 21 csapatből a 4. helyen végzett a Török csapata
(Koczkás D., Lőrincz N., Madácsi Flóra, Tam Viola).
Ugyanitt a Premontrei a 17. helyezett lett. A fiú egyéni 158-as
mezőnyében Kapitány Erik
(Török) a 26., míg a 28 csapatból a Török a 18. lett.
A VI. Korcsoportos lányok

Sportos hétvégék – Karatéka ezüstök

Íjászélet Gödöllőn
45 fős baráti körben rendezte hagyományos évadnyitó háziversenyét a HUN-TER Íjász Egyesület.

a jó időt is nagyon várták már, hiszen a
téli terem edzéseket végre felváltja a
szabadtéri pálya. A hetedik alkalommal
megrendezett háziverseny eredeti szabály szerint nemre és korra tekintet nélkül méretteti meg a tagokat, így a felnőtt
kategóriában Rada Ilona, Szabó László és Benedek Ferenc, míg gyerek kategóriában ifj. Csikós Gellért, ifj. Szabó László és Erős Dániel bizonyult a
legjobbnak.

kőzés: TEVA-Gödöllői RC – VasasÓbuda 3:1 (20, 20, -21, 17)
Női NB I. bajnoki döntő, 4. mérkőzés: Vasas-Óbuda – TEVA-Gödöllői RC 3:2 (-23, 19, -20, 22, 5)
Utánpótlás – A Fiúk és a
lányok is ob döntősök
Óriási eredményt értek el a fiatal
röplabdázók. Mind a leány, mind a
fiú korcsoportban bejutottak a serdülő röplabda bajnokság országos,
hatcsapatos döntőjébe. Előbb a lányok vívták ki a részvételt csoportelsőségükkel, majd fiúk következtek, akik a Kaposvár mögött értek
célba és vehetnek részt a döntőn. tl
egyéni mezőnyében 115-en viaskodtak
a minél jobb helyezésekért. Itt a 15.
helyen Kinde Vanda (Premontrei), a
21-en Szűcs Boróka (Líceum), míg a
22. pozícióban Bokor Eszter (Premontrei) végzett. A 21 csapatból a Kinde V.,
Bokor E., Wirnhardt Júlia, Csepregi
Anna, Szeghalmi Liliána alkotta ötös
az 5. helyet szerezte meg. A fiúknál 141en indultak, a legjobb gödöllői a Premontrei tanulója, Pápai Márton lett a
maga 6. helyével. Detzky Ádám (Líceum) a 33. helyen ért célba. 25 csapatból a 6. lett a Líceum csapata (Detzky
Á., Hamar Gergely, Asztalos Levente,
Szilágyi Gergely, Liszkai Tamás).
-tt-

Saino SE csapat a XIII. Törökbálint
Karate Kupán 14 fővel. Ács Tibor vezetésével pallérozódó karatékák közül
II. korcsoportban Bárdos Triszten küzdelem és formagyakorlatban is a 2. helyen végzett, a IV. korcsoportban Lengyel Brigitta, míg felnőtt kategóriában
Ácsné Huszti Erika lett 4. formagyakorlatban.
tl

Küzdősport – Saino SE sikerek
Az íjászok nem csak a versenyt, hanem

Április 6-án Törökbálinton vett részt a

Rendezvény – Lovasverseny, kézműves vásár és koncertek

Lovasmajális a volt OMÉK területén
Május elsején ismét a lovasoké
lesz a főszerep Gödöllőn, de
ezúttal kibővül a rendezvény és a
május 1-jei Majálist is rászeverzik
a versenyre.
A lovas versenyt 13 éven keresztül a
Gödöllői Lovas és Hagyományőrző
Egyesület szervezte, az idei évtől ismét
a Szent István Egyetem rendezi, az
egyébként a GLSE előtt 40 évig az ő
rendezésükben megtartott versenyt. Az
egyetem részérő a Gödöllői Lovasmajális főszervezőjével, Weidel Walterrel
beszélgettünk.
– Nagyot álmodtak azzal, hogy két
eseményt szerveztek egymásra.
– Mondhatjuk így is, de inkább úgy fogalmaznék, hogy olyat szerettünk volna,
amilyen még nem volt Gödöllőn. Természetesen a fő atrakció a lovas verseny
lesz, amely reggel 8-18 óráig tart majd,
de a látogatottság sem mindegy, így a
Majálist is rászerveztük a programra.
Elképzeléseinket erősíti, hogy a város is
mellénk állt, a programsorpozat fővédnöke dr. Gémesi György polgármester
úr lesz.
– A hagyományosnak mondható lo-

vasverseny is változik?
– Talán még színvonalasabb lesz. Félreértés ne essék, a GLSE nagyszerű munkát végzett az elmúlt 13 évben, ezt bizonyítja, hogy ők lesznek a szakmai tanácsadói a versenynek. Annyiban lesz
más, hogy a hét kategóriából, amelyekbe összesen 150 induló nevezett eddig, háromban pénzdíjassá tettük a versenyt, ezzel is remélhetőleg emelve az
ázsióját a programnak. A SZIE Kupa
első helye 100 ezret, a GLSE Kupáé 50et, míg a REGIO Kupa nyertese 25 ezer
forintot vihet haza. Ezen felül több betétprogrammal is szolgálunk majd. Az
egyéb programok fő száma egy nemzetközi rodeo bajnokság lesz, amelyre
négy nemzetből érkezik körülbelül 1215 lovas, hogy memérettesse magát.
Lesz továbbá állatsimogató és lovagoltatás a gyerekeknek.
– A Majális már csak ráadás?
– Nem, egyben kezeljük az egészet, ami
azt jelenti, hogy itt is a maximumot szeretnénk nyújtani. Az egész rendezvény a
volt OMÉK területén lesz. A majálisi
forgatagban kézműves vásárvárost rendezünk be és természetesen az elengedhetetlen körhinták is sok szeretettel vár-

ják majd a kikapcsolódni vágyókat.
Nem álltunk itt meg, koncertsorozattal
is készülünk, amely 16 órától egészen
éjfélig szórakoztatja majd a kilátogató
városlakókat. A fellépők a Petőfi rádióban már befutott gödöllői együttesek,
valamint a PAZO együttes lesz majd. A
koncertek után utcabállal zárjuk majd a
napot.
– A helyszín már magában is újdonsággal szolgál. Hogyan jutnak el az
érdeklődők a programra?
– A buszállomásról indítunk egy kisvasutat, amely menetred szerint fog közlekedni és elszállítja majd a rendezvényre érkezőket. Aki személyautóval
érkezik, azoknak a Biotechnológia Kutató Intézet felől kell majd behajtani és
az ott kialakított őrzött parkolókban
hagyhatják az autókat, míg a gyalogosan, tömegközlekedéssel, vagy kerékpárral érkezők a 3-as főút felül, a
Tisza utcával szemben lévő kishídon át
juthatnak el a helyszínre. Mivel mindennek költsége van, a parkolásnak és a
szállításnak is, kitaláltuk az úgynevezett
egyérmés rendszert, ami azt jelenti,
hogy 200 forint ellenében vehetik majd
igénybe a szállítást és a parkolást is a látogatók, valamint a már említett állatsimogatásra és lovagoltatásra is az egyérmés szlogen érvényes majd.
-tl-
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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

Közlekedésbiztonsági akció
Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Járműtulajdonosok!
A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége és a
Gödöllői Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága
2013. április 27-én, szombaton, 8 és 12 óra között Gödöllő Haraszti út 2/a. szám alatti gépjármű műszaki
vizsgáló állomásán ingyenes közlekedésbiztonsági műszaki átvizsgálást végez.
Szolgáltatásaink: személygépkocsik, tehergépkocsik (3500 kg össztömegig), motorkerékpárok, személygépkocsi
utánfutók műszaki vizsgálata, fékmérés, lengéscsillapító vizsgálat, környezetvédelmi ellenőrző mérés, fényszóró
ellenőrzés, segédmotoros kerékpár fékmérés és teljesítménymérés.
Kérelemre és a hatósági díj megfizetését követően, a műszaki vizsgálaton megfelelt járművek forgalmi engedélyének
érvényességét meghosszabbítjuk.
Személygépkocsi vizsgadíj: 16.290 Ft, utánfutó: 10.490 Ft, motorkerékpár: 4360 Ft
Tegyen meg Ön is mindent családja és a közlekedők biztonsága érdekében!
Előzetes információ az alábbi telefonszámon: 28-420-696, 28-410-048
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

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:
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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 22-28-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Április 29-május 5-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.

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.

A Magyar Kémény Kft. tájékoztatója
A Magyar Kémény Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a 2012.évi XC. törvény a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról, valamint a 63/2012. (XII.11.) BM
rendelet és 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő.ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási határain belül – a Magyar
Kémény Kft. alkalmazottai látják el.
Gödöllőn 2013. április 22. és 2013. június 30. között
keresik fel a lakókat a társaság alkalmazásában álló
dolgozók, akik fényképes igazolvánnyal, illetve
névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.
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

2013. április 24.

Értesítjük kedves vendégeinket, hogy
a Gödöllői Városi Piac
Emeleti étterme 2013. május 1-jén
8-20 óráig nyitva tart.
Négyféle menü 720 Ft
és egyéb finomságok
Mindenkit szeretettel várunk!
Tel.: 06-70/262-1535

Mozaik
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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.
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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
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő
egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét,
szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos
elolvassák

INGATLAN
+ Gödöllőn, a Szabadság úton családi ház eladó. Telek: 909m2, két
utcáról nyíló. Érdeklődni: 06 20/ 4756948.
+ KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2szoba+ nappalis újépítésű
ikerház 350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFt-ért kulcsrakészen
eladó. 20-772-2429
+ ÁRON ALUL Szőlő utcában 69 nmes, nappali+2 szobás lakás eladó iár:
10.9 MFt 20-804-2102
+ Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2
szobás, felújított, gázkazánfűtéses
lakás eladó. Iár: 11MFt 20-772-2429
+ JÓ VÉTEL Gödöllő központjában,
felújítandó, magasföldszinti, konvektoros lakás 8.6Mft-os irányáron
eladó! 20-539-1988
+ Gödöllő központjában, 1500m2-es
telken, átlagos állapotú, de masszív,
100m2-es családi ház eladó! Iár:
19.8MFt. 20-539-1988
+ Alkuképesen, sürgősen eladó első
emeleti, erkélyes 42m2-es gázkonvektoros lakás, tégla házban. Iár:
7.99MFt!

2013. április 24.
+ Eladó az Erzsébet krt-on műanyag
nyílászárós 2 szobás lakás Iár: 8.29
MFt!! 20-804-2102
+ AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság
téren eladó 2 szobás felújított lakás
Iár: 7.2 MFt 20-8042102
+ AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3
szoba+ nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel,
kertvárosban eladó. 20-772-2429
+ JÓ VÉTEL Gödöllőn egyszintes
3szoba+nappalis, garázsos, újszerű
családiház 600nm-es telekkel 26,9Mós irányáron eladó 20-772-2429
+ Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi lakás Gödöllőn,
garázzsal és kertkapcsolattal Iár:
11.5 MFt. Eladó a központban 2
szobás, cirkós lakás kocsibeállóval
Iár:9.5 M Ft 20-804-2102
+ 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, szobakonyha, fürdőszobás faházzal, víz-villany van. I.ár: 6,5 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Remsey krt.-on, egy
kétszintes,
egyedi
fűtéses,
nappali+amerikai
konyhás,
beépített,
gépesített konyhabútorral+2 szoba,
fürdőszobás társasházi lakás. A nappaliból terasz, kizárólagos használatú
kertrész. Referencia szám: 3681. I.ár: 23
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Szadán, 20 ban épült amerikai
típusú, gépesített konyhás nappali+1
szobás központi fűtéses családi ház,
700 nm-es telekkel eladó. Referencia
szám: 3670 I.ár: 15,5 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn, Erzsébet parkkal szemben, 100 nm-es nappali+3 szobás
családi ház, örökzöldekkel beültetett
kertrésszel, garázzsal
eladó. I. ár: 23,5 mFt.
Érd.: 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, a
Fenyvesi Nagyúton egy
kétszintes, 130 nm
összterületű nappali+4
szoba, konyha, étkező,
két
fürdőszobával,
kéthelyiséges szuterénnal 900 nm-es telken
egy családi ház. Referencia szám: 3702 I.ár:
29 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy
2 0 / 919 4 - 87 0
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
2 0 / 919 4 - 87 0
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
+ Eladó Gödöllőn, a Mihály Dénes
közben egy 2. emeleti két és félszobás, téglaépítésű, egyedi fűtésese, teljesen felújított öröklakás. Referencia szám: 3701 I.ár: 14,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, Palotakerten, 4
emeletes házban, egy magasföldszinti, 63 nm alapterületű, kétszobás,
nagyerkélyes,
költségmegosztóval
ellátott öröklakás, alkalmi áron. Referencia szám: 3700 I.ár: 8,8 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély
közelében egy nappali+3 szobás, két
fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű
kertes családi ház, 700 nm-es telken.
Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es
garázs is. Referencia szám: 3673.
I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Palotakerten másfél szobás,
igényesen felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár: 7,7 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, Fenyvesi részen az
Alma utcában egy építési telek, egy erdélyi típusú faházzal. Telek mérete: 500
nm. Referencia szám: 3699 I.ár: 6,5 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron
alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint,
mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még
egy teljesen külön bejáratú lakrész
(65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9
mFt. Tel.:20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi
ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-2288403, 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 MFtért. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-306336-110, www.lipcsey.com
+ Gödöllőn eladó egyszintes családi
ház: nappali +3 háló, garázs, 789 nm
kert 22,5MFt. LIPCSEY Ingatlaniroda,
06-30-6336-110, www.lipcsey.com
+ Központban, szigetelt házban eladó
egy 2. emeleti 54 nm-es, 1+2 félszobás, konvektoros lakás saját tárolóval. Iár: 8,9MFt. Érd: 30-491-5020
+ Tulajdonostól eladó 69m2,-es felújított, konvektoros, 4. emeleti lakás a
Szőlő utcában. Ár: 12,0 m Ft. Mobil:
30-224-75-63, http://lakas.crea.hu
+ Kartalon, főúton lévő 3 szobás,
összkomfortos, kertes családi ház
eladó. Iár: 6,9 MFt. Tel: 70-351-7416

+ LAKÁS ÁRÁÉRT!! Eladó Gödöllőn
Harasztban 70nm-es, 2 szobás, konvektorral és CSERÉPKÁLYHÁVAL
egyaránt fűthető ikerházfél, 500NMES TELKEN, GARÁZZSAL! 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.: 0630/228-1060
+ SÜRGŐSEN! Gödöllőn János
utcánál
eladó
egy
MAGASFÖLDSZINTI, TÉGLA építésű,
KONVEKTOROS fűtésű, 38 nm-es, 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.: 30/228-1060
+
Kazinczy
körúton,
csendes
zsákutcában eladó 50 nm-es, 1.em.
házközponti fűtésű, nagyon jó
elosztású (előtér, 2különnyíló szoba,
fürdő, külön WC, tágas konyha,
beépített szekrények), 90%-ban felújított lakás. Iár:11MFt. 70/580-1809
+ Gödöllőn, Palotakert lakótelepen
eladó átalakított, felújított 44 nm-es,
másfélszobás lakás. Ár: 8MFt.
Galgahévízi horgásztónál (üdülőterület mellett) mezőgazdasági föld
(3560nm) eladó. Tel: 20-968-0336
+ ELADÓ vagy CSERE: Isaszegen,
főút mögötti csendes utcában,
tömegközlekedéshez is közel, 75 nmes, 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
+ Gödöllő központjában újszerű, 3
szobás, egyedi fűtésű lakás gépesített konyhával és garázzsal eladó.
Irár: 19,5 MFt. Érdeklődni napközben
9-17 óra között: 06-30-972-9300
+ 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
+ Gödöllő Fenyvesi részén 600 nm-es
ÉPÍTÉSI TELEK aszfaltozott utcában,
közművekkel eladó. Iár: 7,2 MFt. Érd:
06-70-592-9098
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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) 30-01.Kedd-szerda
20h Bajnokok Ligája az elődöntők kivetítőn és TV-ken!! 30.kedd 22h Éljen május elseje és a Párbaj, két Dj a
színpadon! Május 03.péntek 21h Paddy and the Rats + Crazy Little Things majd hajnalig Dj Oldchool a
lemezjátszóknál! (jegyek a Kódexben!) 04.szombat 22h WTF!? Modern Tánczenék a lemezjátszóknál: Dj Bartha &
Andrew G (belépő 800Ft!) Bartha & Andrew G (belépő 800Ft!) 10.péntek 21h Pokolgép + Bermuda Rock Band +
Krízis majd RockMetalDj program! 11.szombat 22h Zoltán Erika + Dj Tégla = Az Igazi Retro Party (Fütyülős akció!)

+ 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: 30-961-9343
+ 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: 06-20-411-0749
+ Gödöllőn, Blahán kertvárosi
zöldövezetben, gyönyörű panorámával, garázzsal, terasszal, modern
nyílászárókkal 2 szintes, 4 szobás
családi ház (belső extrákkal) elérhető
irányárral azonnal eladó! Tel: 06-20422-7168
+ Eladó Gödöllőn Nagyfenyvesben
kétgenerációs
175
nm-es,
garázskapcsolatos - 3 szoba nappali
+ garzon külön bejárattal – ikerház
500 nm-es telekkel. Iár: 22,3 millió.
Érd: 06-30-8274-272
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában
egy 69 nm-es, konvektoros, felújított,
erkélyes magasföldszinti lakás, vagy
elcserélhető egy 40-45 nm-es lakásra
árkülönbözettel (földszintes és konvektoros érdekel). Tel: 70-533-1121
+ 888 nm-es TELEK a FENYVESBEN
eladó 14.000,-Ft /nm áron. Érd: 0620-517-4474
+ TURÁN KASTÉLYHOZ közeli kertes
ház eladó csendes környéken 4,3 millióért. Érd: 06-20-260-7422
+ Tulajdonostól eladó Gödöllőn,
Palotakerten 1.em. DNY-i fekvésű,
2szobás felújított lakás. Műanyag
nyílászárók redőnnyel, felújított erkély, beépített konyhabútor főzőlappal
és sütővel, kibővített fürdőszoba, biztonsági bejárati ajtó, zárható pince.
Iár:10,5MFt. 06-30-248-0661, 06-30546-2934

ALBÉRLET KIADÓ
+ szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
+ Gödöllő központjában kétszobás,
bútorozott lakás igényesnek kiadó.
Erkélyes, külön vízóra, külön gázóra.
Bérleti díj: 50.000Ft/hó, kéthavi kaució. Tel: 30-259-1906, 30-2-228-909
+ Szoba-konyhás zuhanyzós, bútorozott fatüzelésű lakás alacsony rezsivel 1 személy részére kiadó! 1 havi
kaució szükséges. Tel: 30-609-8707
+ Gödöllőn, Mikszáth K. utcában 2
szobás, nagy konyhás, összkomfortos,
jó állapotú családi ház kiadó. A kert
rendezett, cserépkályha is van. Iár:
85.000Ft +rezsi. Tel: 20-499-7306
+ Gödöllőn kiadó családi ház tetőtere
hosszútávra. 2 szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, külön órákkal, kocsibeállási lehetőséggel. Iár: 60.000,-Ft.
Érd: 06-70-7010-958
+ Hosszútávra kiadó kertes házban
65nm-es, 2szobás lakrész (konyha,
fürdő,
spejz ,
WC ,
internet,
kábeltévé, külön gázóra, garázs)
külön bejárattal házaspárnak vagy
2 nőnek. 30-581-3827

+ Kazinczy körúton 1. emeleti, 2
szobás, napfényes, felújított lakás
hosszútávra kiadó. 45.000,-Ft + rezsi
+2 havi kaució. Tel: 06-20-5733-977
+ 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
+ Kiadó 1 szobás összkomfortos
lakás Gödöllő központjában. Érd: 0630-488-7674
+ 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: 06-20-5539356, 06-28-417-974
+ Gödöllő KAZINCZY KÖRÚTI
ALBÉRLETBE
LAKÓTÁRSAT
KERESÜNK. Érd: 06-30-595-6883
+ 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: 06-209280-973
+ 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
+ Kör utcában 1 + 2 félszobás,
részben bútorozott, konvektoros
lakás igényesnek kiadó. 55.000,-Ft
/hó + rezsi. Tel: 06-20-242-8859
+ Gödöllőn, Palotakerten 1 szobás,
40 nm-es, földszinti, bútorozott, egyedi fűtésű lakás május 1-től
hosszútávra kiadó. 35.000,-Ft +rezsi
+ 2 havi kaució. 06-30-4948-518

+ GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN azonnal
beköltözhető, másfélszobás, bútorozott lakás 1-2 személynek kiadó.
50.000,-Ft/hó+ rezsi+ 2havi kaució.
Tel: 06-70-316-5381
+ Egyszobás garzonlakás, kerttel,
saját cirkófűtéssel, kiadó Gödöllő
belvárosában,
Citibank
mellett
40.000Ft/hó +rezsi, 50.000 Ft kaució. Tel.: 70/941-8619.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllőn, mélygarázsban 1 db
parkolóhely kiadó (2100 Gödöllő,
Petőfi tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838
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A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:
*A Királytelepen, kellemes környezetben
1262 nm-es, két utcára nyíló, 22 m széles,
megosztható, közművesített építési telek
eladó. Iár: 17 mFt.
*Az Antal-hegy lábánál nappali + 3 szobás,
220 nm-es, újszerű, elegáns családi ház, 1
szobás külön lakrésszel 2000 nm-es,
parkosított telken eladó. Irányár: 72 mFt.
*Gödöllőn, az Újfenyvesben, új építésű nappali+4 szobás, 1292 nm-es panorámás telken
családi ház 70 %-os készültségben sürgősen
eladó. Iár: 45 mFt.
*Az Antal-hegyen, körpanorámás, 800 nm-es
telken 2009-ben épült 138 nm-es, kétszintes,
nappali+ 3 szobás, kiváló minőségű családi
ház eladó. Iá.: 67,5 mFt.
*Az M3-as felhajtójához közel, a Szadára
vezető út mellett, 7495 nm-es ipari terület
eladó. Beépíthetőség: 40 %. Irányár: 50 mFt.

+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ,
57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,
mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 11
mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+ Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel,
100
nm-es,
szépségszalonként
berendezett üzletház. Az üzlethelyiség más tevékenységre is alkalmas.
I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-9194-870
+ 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) 410988/100-as melléken vagy a +36
20/391-0410 telefonszámon
+ Gödöllő központjában a Nagy
Sándor közön egyéni fűtésű, két és
fél szobás lakás kiadó. Mindenhez
közel, mégis nagyon nyugodt
környéken. Bérleti díj 60.000 Ft +
rezsi. Második emelet, erkéllyel.
Kaució. Érdeklődés: 20/5360-058
vagy erikal@hotmail.com e-mail címen.

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

+ Gödöllőn, a Szabadság úton 110
nm-es
üzlethelyiség
kiadó
jó
parkolási lehetőséggel. Tel: 06-209888-997

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

ÁLLÁS

+ Zsámbokon 23 éve működő vasműszaki üzlet, áruval, céggel, - haláleset miatt - eladó, vagy bérbeadó.
Esetleg rákoscsabai vagy gödöllői
ingatlan beszámítható. Tel: 0670/333-0636

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

Állattartótelepekkorszerƾsítésével
ésbiogázüzemeképítésével
foglalkozó,gödöllƅiszékhelyƾ
StallprofiMagyarországKft.


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

gépészmérnököt
keres

Inventor

+ A GÖDÖLLŐI EÜ-i KÖZPONTBAN
(SZTK-ban) A BÜFÉ ÜZEMELTETÉSE
ÁTADÓ. Érd: 06-30-9503-957

+ PALATETŐK ÁTFEDÉSE BONTÁS
NÉLKÜL, cserepes lemezzel, vagy bitumenes lemezzel! Tel: 30-368-3810

felhasználóigyakorlattal.


+ Gödöllőn a Mátyás király utca
83.sz. alatt jól menő ÜZLET (élelmiszer bolt és presszó) kiadó. 200 nm
raktárakkal együtt. Tel: 20-9557-506
+ KIADÓ! Gödöllő központjában
Petőfi téren 40 nm-es légkondicionálóval, riasztóval, biztonsági
ráccsal
felszerelt
üzlethelyiség
májustól. Érd: 06-70-568-9207

Elvárásaink:
Ͳ legalább3évInventortervezési
környezetbenszerzetttapasztalat
Ͳ BSCvagyMSCfokozatúdiploma
Ͳ jómƾszaki,tervezƅiérzék
Ͳ társalgásiszintƾangolnyelvtudás


Amitkínálunk:
Ͳ versenyképesfizetés
Ͳ szakmaielƅrehaladás
Ͳ családiaslégkör


+ GARÁZS ELADÓ a KAZINCZY
KÖRÚTON. Tel: 06-70-224-7137
+ Kastély közelében az Alvégen 10
éve működő, 50 nm-es ÉLELMISZER
– VEGYESBOLT teljes berendezéssel,
bejáratott vevőkörrel hosszútávra
kiadó május 1-től. Tel: 70-314-8389
+ Gödöllőn, forgalmas út mellett,
nagy ingyenes parkolási lehetőséggel
üzlethelyiség (étkezdének is alkalmas) kiadó. Kb. 60 nm, kerthelyiség
megoldható. Bérleti díj: 150.000,Ft/hó. Tel: 06-30-687-1465

Önéletrajzátazinfo@stallprofi.hucímre
várjuk.
www.stallprofi.hu



+ FELSZOLGÁLÓ /PULTOS MUNKAKÖRBE MUNKATÁRSAT KERESÜNK.
Érd: 06-30-400-4762
+ FODRÁSZT KERESEK SZÉPSÉGSZALONBA. Tel: 06-70-7753-255
+
Korrekt,
megbízható
hölgy
takarítást vállal. Tel: 06-30-353-7245

Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az irodában vagy telefonon

A, A.2 B, C, C+E, T, M, kategóriákban.
GÉPJÁRMĥ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

ElĞzetes érdeklĞdés:

április 24.

06 28 419 529
06 20/9414-638
06 20/99-516-99

Diákoknak
Kedvezmény az elméleti tandíjból
Ballagára ajándékba válassza a jogosítvány
lehetĞségét.
GKI és GépkezelĞi képzést szervezünk.
Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445

www.bbmaganautosiskola.net

+
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 e-mail címre
várjuk.
+ A MISSY Szépségszalonba
azonnali
k e z d é s s e l
KOZMETIKUS kolléganőt
keresünk,
továbbá MASSZŐRT,
és FODRÁSZT. Érd:
06-70-670-6813

+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, villanybojler, villanyszerelés, duguláselhárítás
0-24-ig, 2órán belül. 70/264-3660
+ Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24
óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2órán belül. Tel:
70/264-3660
+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 70/2643660
+ 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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

+
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

+ 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

+ Lieutenant kft vállalja családi
házak,
lakások
átalakítását,
bővítését, felújítását. Víz- gázfűtéstervezés, kivitelezés, hideg
burkolás, gipszkartonozás, vakolás,
betonozás stb. Ingyenes árajánlattal
várjuk megkeresésüket. Tel: 06-30507-0437, e-mail: lieutenantkft@
gmail.com
+
MOSOGATÓGÉP,
MOSÓGÉP,
szárítógép, elektromos tűzhelyek,
főzőlapok javítása garanciával! Hívjon
bizalommal: Tóth Tamás 20-886-2397
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel,
dobozolással
4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN
BELÜL! Kovács Péter 30-9546-504
+ KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti
tó – sziklakert építése, automata
öntözőrendszer
telepítése.
Referenciák, garancia. Tel: 06-209449-154
+ INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS! Precíz,
komplex, független értékbecslés
ingatlanára (lakás, családi ház)
16.000,-Ft-tól. Részletekért hívjon
bizalommal!
06-70-314-8389.
KÖNYVELÉS! Társaságok, egyéni vállalkozók, SZJA bevallás 2500 Ft-tól.
0630-841-8952
+ REDŐNYSZERVIZ – készítés –
javítás + szúnyoghálók + harmonika
ajtók. Hétvégén is! 20/9-943-145
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál
kivitelezés,
gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás).
Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést.
Gyors,
megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650
+ Gödöllői érettségizett nem italozó,
leinformálható férfi munkát vállal.
Bármilyen kerti munka, földmunkák,
kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
30/402-7276
+ Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185
+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László.
Tel: 30/9229-553.
+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes
körű lakásfelújítás, burkolás, festés,
lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553.

2013.
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Gödöllői Szolgálat

OKTATÁS

ADÁS~VÉTEL

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

+ KÖNYVEKET, KÖNYV TÁRAKAT,
E X L I B R I S E K E T ,
P A P Í R R É G I S É G E K E T
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ Nem úgy sikerült a jegyed matekból, fizikából, kémiából, ahogy
szeretted volna? Esetleg megbuktál?
Ez a legutolsó pillanat elkezdeni a
felkészülést, hogy esélyed legyen
évvégén. Hívd Karcsi bácsit! Tel: 30908-4130.

+ VÁSÁROLNÉK gyűjteményembe 1950 – 1970-es évek közt
gyár tott
FA ,
LEMEZ
ÉS
TÁVIRÁNYÍTÓS
JÁTÉKOKAT.
Hívjon bizalommal! Tel: 06-209375-051

+ TENISZEZZEN nálam a Blahán
ideális
környezetben,
kiváló
minőségű salakos pályán. 1.000,-Ft
/óra. Oktatás szakedzővel! Tel: 0670-409-1057

EGYÉB
+
OLASZ
TENGERPEARTI
APARTMAN üdülőszolgálati
joga
2013 május 25-től
június
1-ig
Marottán
kiadó.
Érd:
06-30-6452917

+ ANGOL kiscsoportos (3 fős) nyelvoktatás gyermekeknek, NÉMET
nyelvből minden típusú nyelvvizsgára
való felkészítés képzett, profi nyelvtanárnál. Tel: 06-20-571-0832
+ ANGOL Diplomás nyelvtanár több
éves – nyelvterületen is szerzett –
tapasztalattal felkészítést vállal
nyelvvizsgára, érettségire, interjúra.
Akár el is kezdheted, vagy gyakorolhatod velem az angolt. Érd: 06-30378-7781

t a n á c s a d á s .
Minőségi akkuk, új
akciók.
Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy.
út 50. (Temetővel
szemben)
0630/536-4300,
28/611-728

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+
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

EGÉSZSÉG
+ 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
+ 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
+ FÜLAKUPUNKTÚRÁS FOGYASZTÁS
GÖDÖLLŐN
A
HERBAL-MEDIC
Természetgyógyászati Rendelőben!
Havonta 3-4 kg-tól szabadulhat meg a
fülakupunktúra segítségével, éhezés
nélkül tartósan és mellékhatásmentesen! Bejelentkezés: 06-20-5710832, www.herbal-medic.hupont.hu
+ GERINCNYÚJTÓ DENEVÉRPAD újra
elérhető Gödöllőn. Érd: 30-911-7536
+ FOGYÓKÚRA éhségérzet nélkül
fülakupunktúrával. Diétás tanácsadás.
Több éves tapasztalat. Bejelentkezés:
06-30-2310-443 (14 óra után) Sári
Andrea www.tubamirum.eu

+ AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy
kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szak-

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

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?
Magánszemélyek, mikro-, kis- és
középvállalkozások, civil szervezetek és társasházak
is rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a

PEST MEGYEI
BÉKÉLTETė TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerĦ, gyors és ingyenes!
PEST MEGYEI BÉKÉLTETė TESTÜLET
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. em. 331.
Telefon/Fax: (06-1) 47-47-921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 1.
Megfejtés: Az ENSZ Közgyűlésének 2010-es határozata nyilvánította ennek 2013-at.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Flórika Béláné, Kazinczy krt. 19.,
Burghardt Dávid, Mátyás király krt. 43.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Szilvási László, 2112 Veresegyház,
Szabadság út 16., Rente Györgyné, Béri Balogh Á. u. 13.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Lőrincz Boglárka, Erdőszél u. 42.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Kelemen Andrásné, Szilágyi E. u. 37., Vigh Imre, Kandó K. u. 45.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kiss Ernő, Perczel
M. u. 51/a., Némethné Antal Anna, Hunyadi J. u. 72.

2013. április 24.

