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A kínai-magyar kapcsolatok erősítése Gödöllőn is: Zhangzhou önkormányzatának
küldöttei a gödöllői városházán.
(3. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Schäffer Erzsébet író, újságíró nyitja meg
május 3-án Hódi Rezső grafikus kiállítását
a Városháza első emeleti galériáján.
(6. old.)

Múlt hétvégi 66,24 m-es eredményével Príma Balázs, a GEAC dobóatlétája gerelyhajításban átvette a világranglista 1. helyét az
1997-esek korcsoportjában.
(8. old.)

Különleges érték

Cserkészkiállítás nyílt a Királyi Váróban

Önkéntesség

Visszatekintés 80 év távlatából
A Királyi Váróban berendezett jubileumi tárlaton számtalan különlegességet, érdekességet láthatnak a látogatók, így például Teleki Pál, egykori miniszterelnök, főcserkész Gödöllőn is
használt tábori ágyát vagy az 1933-as
találkozó egyik legnagyobb attrakcióját, a „Karakán” vitorlázó repülő modelljét és megmaradt eredeti darabjait.
Az eseményen megjelent többek között gróf Teleki Géza, gróf Teleki Pál
unokája, valamint a 80 évvel ezelőtti
Cserkész Világtalálkozó egykori résztvevői közül a gödöllői Lévai Mihály, a
nagyszőlősi születésű, Salgótarjánban
élő Tóth Ferencné, született Szabó
Márta, és a Csepelről érkezett Nyemecz Pál.
A jubileum tiszteletére rendezett
megnyitó Rónai Lajos népzenész tárogatón előadott kuruc dalaival vette kezdetét, majd Gaálné dr. Merva Mária,
a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
beszédében elmondta: az 1933-as találkozó is tárogatójátékkal nyílt meg; az a
hangszer egyébként mind a mai napig
megvan, de ma már múzeumi műtárgy.
A Jamboree nemcsak városunk, hanem
hazánk számára is mind a mai napig jelentős esemény, bár sajnos egyre keve-

Fotó: Balázs Gusztáv

Múlt hét szombaton Hetedhét országból címmel nyílt emlékkiállítás
az 1933-ban Gödöllőn megrendezett
IV. Cserkész Világtalálkozó, a Jamboree 80. évfordulója alkalmából.

sebben vannak azok, akik személyes
emlékeket őriznek róla. Épp ezért is
örömteli, hogy e jeles esemény alkalmából három olyan vendéget is köszönthettünk, akik 80 évvel ezelőtt is
vendégeskedtek Gödöllőn. Az igazgató
a kiállítás helyszínével kapcsolatban
hozzátette: annak ellenére, hogy a Királyi Váró egy elegáns épület, ami az
akkori királyi család miliőjét igyekszik

bemutatni, a cserkészet pedig egy természetközeli, egyszerű tematikát követ, mégis van kapocs a kettő között: ez
pedig gróf Teleki Pál főcserkész személye, aki összekötötte az arisztokráciát a cserkészettel.
Dr. Gémesi György polgármester
köszöntőjében elmondta: számára mindig nagy ünnep, amikor a Jamboree
kapcsán az ország és Európa különbö-

„Az Európa a Polgárokért” program keretében „Századok találkozása – Önkéntesség szerepe a
társadalomban” címmel szervezett nyilvános szemináriumot Gödöllő Város Önkormányzata a
Művészetek Házában április 26án délután.

ző pontjairól, településeiről érkeznek
vendégek Gödöllőre. Így volt ez 1993ban is, a Cserkész Világtalálkozó 60
éves évfordulójára szervezett tábor
kapcsán vagy a tíz évvel ezelőtti – kiállítással egybekötött – megemlékezésen, ahol ugyancsak találkozott olyanokkal, akik személyes élményeikkel
gazdagították az összejövetelt.

A rendezvényen a városi civilek
mellett Gödöllő lengyel testvérvárosa, Zywiec civil szervezetei vettek részt.
A cserkészek mindkét településről képviseltették magukat, ahogyan a Vöröskereszt helyi szervezetei is. Mellettük gödöllői részről a
Fővárosi Szociális Otthonban működő Életért Alapítvány, a Gödöllő
és Térsége Látássérültek Egyesülete
és a Gödöllői Fészek Nagycsaládos
Egyesület mutatkozott be, míg lengyel részről a Zywieci Fejlesztési
Alapítvány munkáját ismerhették
meg a résztvevők.
A rendezvény a bemutatkozás
mellett lehetőséget adott arra is,
hogy felmérjék az együttműködési
lehetőségeket.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy bár az önkéntesség, és az
önkéntes munka jelentése az elmúlt
évtizedek alatt sokat változott, a társadalomnak egy különleges értéke,
ami az emberi önzetlenségnek köszönhetően képes új értékeket teremteni.

(folytatás a 6.oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Különleges érték

Önkéntesség
(Folytatás az 1. oldalról)

A cserkészek számára Lengyelországban és Magyarországon egyaránt
fontos az önkéntes munka, ami mindkét városban gyerekekkel való foglalkozáshoz és a hagyományőrzéshez
kötődik. Ez derült ki Agnieszka
Michalec, a zywieci cserkészcsapat
képviselője, és Jóvér Ákos, a 802.
Szent Korona Cserkészcsapat rajvezetője előadásából. Mindketten hangsúlyozták a fiatalok nevelésének fontosságát, s a résztvevők nem csak a
szervezetek felépítését és működését
ismerhették meg, hanem bepillantást
nyerhettek azok mindennapjaiba is.
Szintén sok a hasonlóság a két városban működő vöröskeresztes szervezetek feladatai között: az elsősegélynyújtás, az oktatás, a karitatív tevékenység és a véradás szervezése.
Zywieczben sikerként könyvelhetik
el, hogy az utóbbi időben jelentősen
megnőtt a véradók száma, derült ki
Albin Klodnicki, a Lengyel Vöröskereszt munkatársának előadásából.
E területen van mire büszkének
lenniük a gödöllői vöröskereszteseknek is, hiszen – mint azt Gerzsenyi
István, a Magyar Vöröskereszt területi igazgatója elmondta, 2012-ben területükön 5200 fő jelent meg véradáson, s közülük 4328 fő adhatott, és
adott is vért. Mint elhangzott, nagy
hangsúlyt helyeznek a különböző
szűrésekre is, amibe városunkban is
sokan kapcsolódnak be.
A résztvevők mindemellett megismerhették a Zywieci Fejlesztési Ala-
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pítvány működését, ami elsősorban
olyan pályázatok megvalósítását segíti, amik növelik az aktivitást a
környezetvédelem, a művészet, és a
közösségi lét területén.
A gödöllői előadók közül a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonában működő Életért Alapítvány előadói, Kovácsné Blaskó
Mariann és Polyák Szivia az önkéntes munka, és az önkéntesség változásáról is szóltak, miközben beszá-

moltak a szervezet munkájáról. Mint
mondták, intézményükben ennek
nagy hagyományai vannak, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
diákjai ugyanis évek óta, rendszeresen végeznek ilyen tevékenységet az
otthonban. Mint mondták, ez a terület
jó lehetőség azoknak is, akik a szeretnének visszailleszkedni a munka világába.
A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete munkáját dr. Szabó
Csaba ismertette, aki elmondta, hetvenöt nagycsaládot fognak össze. A
közös programok mellett igyekeznek
megtalálni azokat a lehetőségeket,
amik támogatást jelenthetnek a nagy-

Az olcsóbb fenntartás a cél

Társasházak fóruma
családok számára, rendszeresen részt
vesznek a Civil Utca eseményeiben,
nemrég pedig elindítottak egy programot, aminek keretében a testvérvárosokban működő szervezetekkel kívánják felvenni a kapcsolatot.
Az előadások sorát a Gödöllő és Tér-

sége Látássérültek Egyesülete zárta.
Kiss János elmondta, számukra a
legfontosabb, hogy a mindennapok
problémáinak megoldásában tudjanak segítséget nyújtani tagjaiknak.
Kiemelte, óriási értéknek tartja, hogy
az önkormányzat támogatja a civil
szervezetek működését, amit pályázati forrásokból és a pártoló tagok révén
igyekeznek fenntartani.
A résztvevők egyetértettek abban,
a civil szervezetek működése, az önkéntesség tekintetében is elengedhetetlen az összefogás és egymás munkájának megismerése, amihez kiváló
lehetőségeket nyújtanak az ilyen és
hasonló rendezvények.
bj

Szén-monoxid érzékelőket adott át a területükhöz tartozó települések közintézményei részére a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság április 25-én a gödöllői Tűzoltóságon. A 10 kW-nál
nagyobb teljesítményű, nyílt égésterű gázkészülékeket működtető
intézmények kapták az érzékelőket.
A berendezésekhez az Országos Tűzmegelőzési Bizottság finanszírozásában jutottak hozzá, azokat Fábián István tűzoltó alezredes, a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője adta
át. Mint megtudtuk, Gödöllőn egy intézmények sem volt szüksége
ilyen jelzőberendezésre, mivel városunk minden közintézményében korszerű technológiát alkalmaznak.

Emlékeztető a helyi
buszközlekedésről

A rendezvényen részt vett Tóth Tibor, Gödöllő város alpolgármestere
is, aki elismeréssel szólt a programról
és az épületfelújítási munkák költségeit vállaló tulajdonosok erőfeszítéseiről és tájékoztatta a résztvevőket
az önkormányzat lehetőségei szerinti
segítségről.
kj

Fák, virágok, cserjék kerülnek a földbe

Megszépül a Mária-oszlop környéke
Megkezdődött a parkosítás, a Rézgombos üzletház előtti részen,
a Mária-oszlop környékén. A június végéig tartó munkák során
megszépül a szobor környezete, a területre lombhullató fákat,
örökzöldeket, cserjéket, talajtakaró és évelő növényeket ültetnek.

A Mária-oszlop környezetének parkosítási tervei úgy készültek el, hogy a végső látvány összhangban legyen a főtér arculatával. A feladatot közbeszerzési eljárás keretében az Attraktív Kert Kft. nyerte el, aki korábban a Grassalkovichfilagória környezetét is megszépítette.

Címer- és névhasználati
engedélyek

fizetési kötelezettség nem terheli.

Újraválasztott könyvvizsgáló
A képviselő-testület elfogadta a helyi
menetrendszerinti, közforgalmi autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó szerződés megkötéséről készült emlékeztetőt. A szerződés a Volánbusz Zrt-vel a 2013. évre
nettó 90,5 millió forint ellentételezés
mellett jött létre, az ellentételezést áfa

A LOSZ évek óta, rendszeresen szervez olyan programokat, amelyek során a társasházak közös képviselőinek
segítséget nyújtanak, hogy megkönynyítsék a tájékozódást az aktuális pályázatok és a legkorszerűbb, és legmegfelelőbb technológiák kiválasztásához.
Mint mindig, most is bemutatkoztak az épület felújítási tevékenységükről ismert gyártó, forgalmazó és
kivitelező cégek, akiknek előadásá-

ban kiemelt szerepet kapott az energia megtakarítási beruházások, kivitelezési és energetikai koncepció tervek kidolgozása és a különböző
technológiai lehetőségek ismertetése.
A résztvevők tájékoztatást kaphattak
a megvalósuláshoz nélkülözhetetlen
takarékossági, megtakarítási módozatokról is.
A rendezvénnyel az országos érdekképviselet, a pénzintézetekkel
együtt, segítséget kívánt adni az elkerülhetetlenné vált épület energetikai
beruházások jelenlegi körülményeink
közötti megvalósításához, amire
igencsak szükség van. A tapasztalatok
szerint a többlakásos házak egy része
nem, vagy csak kisebb mértékben képez felújítási alapot és vesz részt az
előtakarékoskodásban.

Az önkormányzat beruházásában megvalósuló parkosítással párhuzamosan a
Rézgombos üzletház beruházója, az ELSZER Invest Kft. is elvégzi azokat a
vállalásokat, amiket az építés kapcsán tett, valamint azokat, amiket az építési
engedélyezési eljárás során előírtak számára. Ilyen többek között a taxis droszt
kialakítása, a fapótlások, és a közlekedő utak építése.

Szénmonoxid érzékelők az intézményeknek

Testületi döntések – Rövid hírek

„A lakóépületek energia megtakarítási beruházásai és azok
pénzügyi lehetőségei” témában hívta össze a tag házak
tisztségviselőit a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének (LOSZ) Gödöllői Egyesülete április végén.
A Művészetek Házában megtartott rendezvényen a fosszilis energiahordozók jövőbeni
szerepéről, azok árainak várható alakulásáról, mindezek
fűtési-és energia költség hatásáról tartottak előadást az érdeklődők számára.

A képviselő-testület két évre újra megválasztotta a G-Magistratus Szálloda
Zrt. könyvvizsgálójává a Primor Audit
és Könyvvizsgáló Kft. munkatársát,
Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgálót, majd ennek megfelelően módosította a zrt. alapító okiratát.

A képviselő-testület engedélyezte, hogy
a Bike-Zone Gödöllő Kerékpáros Sportegyesület tagjai kerékpáros versenyeken történő részvételkor a sportöltözetükön Gödöllő város címerét feltüntessék. Ugyancsak engedélyt kapott
a Gödöllő Táncszínház a Gödöllő településnév használatára az elnevezésében.
lt

Tömeges rendezvény a főtéren

Itt a tavasz, itt a kampány
Beköszöntött a szinte nyárnak is beillő tavasz, s ezzel egyidőben, egy esztendővel a választások előtt, a választási
kampány időszaka is, s a méhecskék mellett kirajzottak a szorgos politikai szervezetek és aktivisták.
Április 25-én délután három politikai szervezet is képviseltette magát a főtéren. A Demokratikus Koalíció 5-6 tagja
Magyarország új alaptörvénye aláírásának második évfordulója alkalmából várta a szimpatizánsokat tiltakozó megmozdulásokra, egy papírból készült koporsóval demonstrálva, hogy álláspontjuk szerint „a köztársaság halott”.
Kis késéssel a demonstrálókhoz „Együtt 2014”– táblával további négy ember csatlakozott, majd közösen városbejáró
sétára indulva elhagyták a teret.
Eközben a Fidesz szimpatizánsainak csoportja is megjelent Vécsey László országgyűlési képviselővel, aki sajtótájékoztatót tartott a rezsicsökkentés támogatására indított aláírás állásáról, amit mindössze 20-30 fő kísért figyelemmel,
köztük a helyi Fidesz szervezetének tagjai.

A szoborcsoport körül – hagyományosan – rózsakertet alakítanak ki, amihez
500.000 forinttal járul hozzá az ELSZER Invest Kft. A parkot emellett többek
között sásliliom, törpe aranyvessző, törpeorgona, rózsalonc, széleslevelű fagyal, cserjés hortenzia, oszlopos tiszafa, virágos kőris és júdásfa díszíti majd,
hogy csak néhányat emeljünk ki az ide kerülő növények közül. A növényesítés
jk
mellett sor kerül a megfelelő öntözőrendszer kialakítására is.

Felhívás – Blaháért Társaság
A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 2013. május 11-én 9 órától
társadalmi munkát szervez az Úrréti tó, valamint
környezetének rendbetételére. Cím: Gödöllő, Rét u.
Várunk minden önkéntes jelentkezőt. Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal!
Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke

Pecze Dániel képviselő

Polgármesteri fogadónap
Szerkesztőségünk a helyszínen tájékozódott az eseményekről, amik igencsak megtévesztőek voltak, hiszen a téren
több nagyobb csoport is tartózkodott. A politikai csoportosulás létszámában jóval alul maradt egy, a térnek egy másik
felén lévő társasággal szemben. Igaz, mint később kiderült, ott nem politikai megmozdulás volt, csak fagyiért álltak
sorba.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
májusi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2013. május 8. (szerda), 10-12-ig, és 14-16 óráig.
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Vidékfejlesztés, közfoglalkoztatás, fenntarthatóság – Összegzéséhez érkezett a MÖSZ országos konzultációsorozata

Közös erőfeszítéssel a vidékstratégia megvalósításáért
Összegzéséhez érkezett a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
márciusban megkezdett vidékfejlesztési konzultáció-sorozata: a
2013. április 23-án, Gödöllőn rendezett találkozó résztvevői a
MÖSZ, a Belügyminisztérium és a
Vidékfejlesztési Minisztérium szakembereivel áttekintették a Nemzeti
vidékstratégia és a közfoglalkoztatás jelenlegi alakulását, a közeljövőben várható új irányokat, illetve
pályázati lehetőségeket.
Gémesi György köszöntője után az
előadók sorát V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára nyitotta
meg, előbb a magyar vidék előtt álló
kihívásokat, majd a hazai földben, vízben, és biológiai sokféleségben rejlő
lehetőségeket ismertetve. Beszámolt
a magyar vidék alkotmányának is nevezett Nemzeti Agrárstratégia legfontosabb célkitűzéseiről, majd szólt a
LEADER pályázatokról, amelyekbe
hamarosan a kisvárosok is bevonhatók lesznek, például a helyi termékek
értékesítését célul kitűző programok
esetében.

Lőrincz Leó, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Logisztikai
Főosztálya főosztályvezetője a közfoglalkoztatás idei rendszerét bemutatva elmondta: hazánkban 300 ezer semmilyen ellátásra nem jogosult álláskeresőt tartanak nyilván, nekik kell a
közfoglalkoztatás keretein belül munkalehetőséget teremteni, amire ez évben 157,8 milliárd forintot biztosít az
állam. A legnépszerűbbnek számító

kistérségi startmunka mintaprogramok
a jelenleg 97 kistérség közel 1600 településén, 220-230 ezer embernek teremtenek munkalehetőséget. A programok kapcsán idén számos jogszabályi
változás lépett életbe: a heti bérfizetésekről havi elszámolásra tértek át, bevezették az állásidőre fizetendő bért, s
mostantól a rehabilitációs programokban részt vevők is lehetnek közfoglalkoztatottak. A Belügyminisztérium a

későbbiekben szociális szövetkezetek
létrehozását tervezi, amiket a startmunka programok tapasztalataira alapozva, az önkormányzatok segítségével szeretnének megvalósítani.
Sisák Imre, Pásztó polgármestere
egy fontos és hatékony közfoglalkoztatási program tervét osztotta meg a
hallgatósággal. Felidézte a 2005-ös, illetve 2010-es mátrakeresztesi árvíz tapasztalatait, amikor nem sok hiányzott
a hasznosi víztározó gátjának átszakadásához, ami Hasznos és Mátrakeresztes teljes lakosságának, közel háromezer embernek az életét veszélyeztette.
Pásztó városa – mint kistérségi központ – azóta mindent elkövet egy lehetséges következő katasztrófahelyzet
elkerüléséért. A megoldást egy olyan
projekt jelentené, ami 300 közfoglalkoztatott számára biztosítana munkát.
Dr. Gyuricza Csaba, a gödöllői
Szent István Egyetem (SZIE) dékánja
a közfoglalkoztatás keretében megvalósítható mezőgazdálkodási programok fenntarthatóságának ismérveiről
szólva a szomszédos települések öszszefogását, a korszerű szaktanácsadói
hálózat megteremtését, a közfoglalkoztatásban résztvevők oktatásának

bevezetését, az energianövények termelésének elterjesztését, valamint a
terméstől a feldolgozáson át a kész
termékek értékesítéséig tartó „teljes
termékpálya” kialakítását emelte ki.
Ez utóbbi különösen fontos, hiszen
ezáltal nagyobb hozzáadott értékű
termék állítható elő, szakképzett
munkaerő is alkalmazható, és a közfoglalkoztatottak ezen az úton vezethetők vissza a munkaerőpiacra. Gyuricza Csaba felhívta a polgármesterek figyelmét arra is, hogy a közmunkaprogramokkal sehol se teremtsenek
konkurenciát a helyi vállalkozóknak.
Végezetül Szűcs Gábor, a Bosch
Biztonságtechnika üzletágának képviselője a térfigyelő rendszerek megtervezéséhez kapcsolódó legfontosabb szempontokkal ismertette meg
az egybegyűlteket, dr. Geiger András, a MOL termékfejlesztő mérnöke
pedig a sokoldalúan felhasználható, s
egyben környezetbarát gumibitument
mutatta be a hallgatóságnak.
MP

Magyar és Kínai Önkormányzatok Konferenciája

Vendégváros: Gödöllő

Partnerség a települések között is

Testvérvárosi fesztiválok

Felfokozott érdeklődés kísérte a II.
Magyar és Kínai Önkormányzatok
Partnerségi Konferenciáját, amit
dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter nyitott meg a
kastély lovardájában április 24-én.
A tanácskozásra 170 kínai és 240
magyar önkormányzati vezető és
üzletember regisztrált. Az eseményen Gödöllő képviseletében részt
vett Pecze Dániel alpolgármester és
dr. Fábián Zsolt ny. alpolgármester.

Az egyre szélesebb körű
nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően városunk mind több testvérvárosi rendezvényen képviselteti magát. Áprilisban
Brandys nad Lábem Stará
Boleslavban és Aichacban
került sor a partneri szálak
erősítésére.

A magyar-kínai kapcsolatok már nem
csupán a protokolláris keretekre szorítkoznak, a gazdasági és kulturális
együttműködésen túl szoros barátság
is összeköti a két országot – hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes a konferencia megnyitóján. A közigazgatási és igazságügyi
miniszter egyebek mellett azt mondta: az együttműködés mélyülését, sikerességét jelzi, hogy az első, 2008as hasonló rendezvényre kínai részről
csupán fele ennyien jöttek el, míg a
magyar önkormányzatoktól a most
megjelenteknek mindössze egyharmada képviseltette magát. Ez a felfokozott érdeklődés részben az évek során kialakult személyes kapcsolatoknak tudható be – tette hozzá Navracsics Tibor.
Biró Marcell, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium (KIM)
közigazgatási államtitkára szerint
sem a tudatlanság, sem pedig a
nyelvi, megértési nehézség nem lehet
akadálya az egymás felé nyitásnak,
amihez jó alap a kínai és a magyar
önkormányzatok között már meglévő
számos kapcsolódási pont. Hsziao
Csien, a Kínai Népköztársaság nagykövete köszöntőjében hangsúlyozta:
Magyarország 63 évvel ezelőtt épített
ki kapcsolatot Kínával. Azóta a partneri viszony elmélyült, számos magas
szintű látogatással színesedett, gazdagodott, miközben 23 testvérvárosi
kapcsolat jött létre. A két ország közötti kereskedelmi forgalom fellendülése is jelzi, hogy Magyarország Kína
egyik legfontosabb partnerévé vált –
hangsúlyozta a nagykövet.
Li Csien-ping, a tanácskozás
egyik szervezőjének, a Kínai Külföldi
Baráti Társaságok Szövetségének alelnöke a többi között elmondta, a

Cseh
testvérvárosunkban
minden április utolsó hétvégéjén, I. Károlyra (Magyarországon
IV. Károly – a szerk.) emlékeznek. Az

gyorsan urbanizálódó Kína építészeti,
környezetvédelmi és közlekedés szervezési területeken is várja a magyar
tapasztalatok átadását, és a mezőgazdasági együttműködésben is jelentős
lehetőségek rejlenek. Hozzátette: a
gödöllői Szent István Egyetem is rendelkezik kínai partnerkapcsolattal.
A Magyar és Kínai Önkormányzatok Konferenciája lehetőséget adott
az önkormányzatok közötti kapcsola-

tok ápolására, új kapcsolatok építésére, szakmai együttműködések kialakítására, a legjobb gyakorlatok megismerésére.
A konferencia plenáris ülését követően testvérvárosi megállapodást írtak alá Pécs és Jingzhaden között. A
tanácskozás délután szekcióülésekkel
folytatódott.
(l.t.)

Zhangzhou képviselői a városházán

A városházán fogadta csütörtökön Pecze Dániel, Gödöllő alpolgármestere a
kínai Fujian tartományban lévő Zhangzhou városának delegációját.
Lian Sile, Zhangzhou önkormányzatának Kína külföldi kapcsolataival foglalkozó, illetve Huang Baoshan, Zhangzhou önkormányzatának gazdasági ügyekkel foglalkozó munkatársa a jövőbeni együttműködési lehetőségekről tárgyaltak.
A kínai város már megkapta a hozzájárulást a szorosabb kapcsolat kialakítására.
Az együttműködés a tervek szerint a gazdasági, kulturális és civil szférára terjedhet ki. A tárgyalásról Pecze Dániel a következő ülésen tájékoztatja majd a
képviselő-testületet.
Lian Sile a tárgyalást követően megszólaltatta a Világbéke-gongot.

ehhez kapcsolódó fesztiválon Pecze
Dániel alpolgármester és Pelyhe József önkormányzati képviselő vett
részt. Programjuk során találkoztak
Ondrej Prenosil polgármesterrel, s átadták dr. Gémesi
György polgármester meghívását a gödöllői Koronázási hétvége rendezvényeire, majd részt
vettek a hagyományőrző programokon, amiket a helyi művészeti iskola szimfonikus zenekarának koncertje zárt.
Hasonlóan nagyszabású fesztiválnak volt a helyszíne Aichach
városa is, ahol szintén
áprilisban
rendezik
meg a város és a régió
vásárát. A rendezvényre a régióhoz tartozó cégek mellett hagyományosan a partner települések is
meghívást kaptak.
Gödöllő ez alkalommal gasztronómiai különlegességekkel
is bemutatkozott. A
Monarchia Rétesház

jóvoltából a híresen finom réteseket és
süteményeket ismerhették meg az érdeklődők, de megtudhatták azt is, milyen szolgáltatásokkal várja az ide látogatókat az Erzsébet Királyné Szálloda, és megismerkedhettek városunk
nevezetességeivel, valamint kulturális eseményeivel is.
A Monarchia Rétesház
finomságai óriási sikert
arattak, Klaus Habermann polgármester is
többször ellátogatott a
gödöllői standra, ami rendkívül népszerű volt a fesztivál látogatóinak körében.
(bdz)

Búcsú Gergely Pétertől
Futótűzként terjedt városunkban a
szomorú hír, hogy kivételes, szép
életút után, életének 94. évében,
2013. április 13-án elhunyt Gergely
Péter nyugalmazott tanár, vezető
szaktanácsadó, városunk közismert,
köztiszteletben álló polgára.
Gergely Péter – sokak szeretett Péter
bácsija – a felvidéki Rétén született.
Tanulmányait Pozsonyban és Komáromban végezte. Pedagógus munkásságát 1940-ben a felvidéki Patonyréten, tanyasi iskolában kezdte.
A II. Világháború után Csehszlovákiában kialakult súlyos magyarellenes helyzetben, nem tagadva meg
magyarságát, kényszerűen el kellett
hagynia szülőföldjét. Reményik
Sándor, erdélyi költő szavaival: „A
sors kiáltott: válasszatok hát, A szülőföldet-e vagy a hazát”.
Ő a hazát választotta, és 1946 szeptemberétől Gödöllőre költözött, ahol
a református egyház iskolájában tanítói és kántorhelyettesi állást kapott, szolgálati lakással együtt. Szülőföldjéhez és ottani rokonaihoz, barátaihoz azonban mindig meleg szeretettel ragaszkodott.
1946 decemberében házasságot kötött Csekes Katalin kertészmérnökkel, gimnáziumi tanárnővel. Együtt
boldog házasságban több, mint hatvanhat éven keresztül, Gödöllőn éltek. Házasságukból két gyermekük
született, akik hét unokával és tíz
dédunokával ajándékozták meg őket.
Lánya, unokája szüleiket követték a
pedagóguspályán.
Gergely Péter született pedagógus
volt, szenvedélyesen szeretett tanítani. Rendkívüli népszerűségnek örvendett városunkban, ahol sok-sok

éven át, többszáz diák tanára volt.
Még azok is szívesen emlékeznek rá,
akiknek nem volt erőssége a matematika és fizika tantárgy.
Állandóan képezte magát. Tanári
végzettséget szerzett Budapesten,
matematika-fizika szakon az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán. Tanárként városunkban a Petőfi Sándor Általános Iskolában,
majd nyugdíjba vonulásáig, 1982-ig,
az Imre úti (ma Erkel Ferenc) Általános Iskolában tanított. Ennek az iskolának 1958-1960 között igazgatója volt. 1951-1958-ig járási szakfelügyelő, majd 1960-1984 között Pest
megye matematika-fizika szakos vezető szakfelügyelője volt.
Tudományos munkaterülete a fizikatanítás és a tanulói kísérletek módszertani kérdései voltak. Ebben a témakörben három könyve jelent meg,
és több mint hatvan cikket publikált
a Fizika Tanítása és a Fizikai Szemle
folyóiratokban. Gyakran szerepelt az
egykori Iskola TV adásaiban. Előadóként rendszeres vendége volt a
magyar és a szlovákiai magyar oktatási fórumoknak.

Városi angol verseny

Maharadzsák földjén
Április 24-én délután zajlott a
Hajós Alfréd Általános Iskola
szervezésében immár 17. alkalommal megrendezett városi
angol verseny a polgármesteri
hivatal földszinti nagytermében.
A város öt iskolájából érkezett csapatok a volt Brit Birodalom legértékesebb és legnépesebb egykori gyarmatának, Indiának a sokszínűségéből
mérték össze a tudásukat. A versenyen háromtagú zsűri (Péterfi Csaba, Gödöllő város kommunikációs
igazgatója, a zsűri elnöke, Esztergályos Kolos, az Oxford Kiadó munka-

társa és Tóth Ildikó, a Szent István
Egyetem Zöld Út Nyelvvizsgaközpontjának angol fővizsgáztatója)

Gödöllő-Himalája expressz a könyvtárban
Április 23-án a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban
tartott élménybeszámolót a 2012-es
magyar Hidden Peak expedíció vezetője, a városunkban élő Tóth Csaba.
Mint ismeretes, a csapat arra vállalkozott, hogy a Himalája Karakorum
hegyláncának 8080 méteres csúcsára,
a Hidden Peakre jussanak fel; a kedvezőtlen időjárás miatt végül “csak”
valamivel 6400 méter fölé sikerült érniük, ahogy ez történt tavaly az összes

többi nemzetközi expedícióval is.
Az alkalomra Tóth Csaba egy igen
alapos, részletes, informatív és nagyon érdekes interaktív prezentációt
állított össze. A képek, a kisfilmek
és az animációk révén az expedíció
minden apró részletével megismerkedhettek a jelenlévők és bepillantást nyerhettek olyan tájakba, országokba, illetve a hegymászás világába, ami az átlagember számára rejtélyeket hordoz. Akit érdekel a téma,

Élő rózsafüzér zarándoklat – 2013. május 11.
Május 11-én immár hetedik alkalommal, 5 helyszínről, 9 irányban indul el a fővárost körülölelő gyalogos
zarándoklat.
A zarándoklat fő célja közös ima hazánkért, fővárosunkért, saját lakóhelyünkért, egyházközségünkért, családunkért. A hit évében is kérjük
Mennyei Édesanyánk közbenjárását!
Az 1. szakasz útvonala: Máriabesnyő Nagyboldogasszony Bazilika, Premontrei Kápolna, Szentháromság Plébániatemplom, Erzsébet-
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park, Tölgyes, Szent Jakab Parkfalu,
Mogyoród, Szent László Kápolna,
Mogyoród, Szent Mihály Főangyal –
Plébániatemplom.
Itt a zarándok csoport két ágra szétválik:
Fót, Szeplőtelen Fogantatás Plébániatemplom és Kerepes, Szent Anna
Plébániatemplom irányába induló
csoportra.
A zarándoklat reggel 8 órakor indul
Máriabesnyőről. Gyülekező 7-től
7.30-ig, majd ima, ismertetés, áldás.
Csatlakozási pontok: a fent említett

Munkásságát a legmagasabb pedagógiai kitüntetésekkel jutalmazták.
Apáczai Csere János Díjat, Kiváló
Tanár Kitüntetést, Arany János Pedagógiai Díjat, Beke Manó Matematikai Díjat, Mikola Sándor Fizikai
Díjat kapott. Megkapta Gödöllő Város Gyermekeiért és Ifjúságáért Díjat, valamint a Teleki Pál Emlékérmet.
Szakmai munkája mellett mindig
szívesen vállalt társadalmi megbízatásokat. Tevékenyen vett részt Gödöllő pezsgő kulturális életében. Felügyelő bizottsági elnöke volt a
Nyugdíjasok Egyesületének, alapító
alelnöke a Teleki Pál Egyesületnek.
Gergely Péter nagyon szép kort ért
meg jó fizikai és szellemi erőben,
amely nem csak adottságainak, hanem munkájának is köszönhető.
Gondozta kertjét, 93 évesen kerékpározott, sokat gyalogolt, autót vezetett. Rendszeresen olvasott, zsoltárokat, verseket tanult és idézett.
A Teleki Pál Egyesület januári közgyűlésén még szép köszöntőt mondott, és hosszasan elbeszélgetett Teleki Gézával, Teleki Pál unokájával.
Halálával a pedagógus társadalom
nagy alakja távozott el közülünk.
Egy kerek, tiszta, szép élet fejeződött
be, mely követendő példa a későbbi
nemzedékek számára.
Szeretett barátunk, munkatársunk,
Péter! Megrendült lélekkel búcsúzunk Tőled, emléked megőrizzük,
nyugodjál békében.
F. M.
Gergely Pétertől április 27-én vettek
végső búcsút rokonai, barátai és tisztelői Gödöllőn, a Dózsa György úti
temetőben.
értékelte a diákok előadásait, akik a
feladatok mellett indiai teát és ételeket is készítettek.
Az első helyezést a Hajós Alfréd Általános Iskola Indigo csapata szerezte meg, második lett az Erkel
Ferenc Általános
Iskola Pink csapata, míg a harmadik helyen a
Török
Ignác
Gimnázium Saffron csapata végzett. A verseny
támogatói a Hajós Alfréd Általános Iskola, az
Oxford University Press, Gödöllő
Város Önkormányzata és a British
Council voltak.

Lokálpatrióta est Máriabesnyőn

Egy „Marslakó” titkára
Újabb Lokálpatrióta estet rendezett
április 25-én a Gödöllői Lokálpatrióta Klub, ez alkalommal azonban
Máriabesnyőn, a Damjanich János
Általános Iskola adott otthont a
rendezvénynek. Az esten Teller
Ede titkára voltam címmel tartott
előadást Darabont Tibor, a Csanakért Egyesület elnöke. A városunkban élő mérnök, aki az IBMnél és az Apple-nél is dolgozott,
2001-ben lett az atomtudós titkára,
aki akkor a 93. évét taposta, de tökéletesen beszélt magyarul és
büszke volt származására.
Teller egyike volt az elhíresült
„Marslakóknak”, akik a Manhattan-tervben dolgoztak.
Fejlesztése, a hidrogénbomba paradox módon hozzájárult a hidegháború befejezéséhez. Darabont Tibor a program során személyes élményeit
osztotta meg a nagyszámú hallhatósággal, színes történetekkel hozva közelebb
a közönséghez a szakterülete miatt sokszor félelemmel vegyes tisztelettel emlegetett tudóst.
jk

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 nevelő testülete

az keresse fel az expedíció honlapját,
ahol számtalan érdekességgel lehet
találkozni: www.8000m.hu
ch

útvonalon bárhol lehetséges.
A zarándoklat lezárása: este 7 óra:
Püspöki Szentmise Fóton, a Szeplőtelen Fogantatás Plébániatemplomban és Kerepesen, a Szent Anna Plébániatemplomban.
Kérünk mindenkit, hogy lehetősége
szerint – ha nem is az egész útvonalon – vegyen részt a zarándoklaton.
A zarándoklat tanúságtétel, legyünk
sokan tegyünk tanúságot!

Hatházyné Juhász Erzsébet
Az 1. szakasz koordinátora
06-20/3654175 vagy 06-30/266574

„MÁJUS, A CSALÁDOK HÓNAPJA” – 2013.
A Gödöllői Civil Kerekasztal és az Autonómia Aktív Nevelést Támogató
Egyesület, hagyományteremtő céllal indította el 2009-ben a „Május, a családok hónapja” elnevezésű programsorozatot. A rendezvény célja a család,
mint a társadalom alapját képező legkisebb közösség fontosságának hangsúlyozása. Annak az alapvető közegnek a méltatása, mely minden embert
végig kísér születésétől egész életén át. Részletes program: godollo.hu
Bővebb tájékoztatást kaphatnak Varga Juliannától, H-P: 18.00-20.00-ig a
30-3625-474-es számon, a Civil Közösségi Ház Facebook oldalán és a
www.facebook.com/AutonomiaEgyesulet linken.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Túrák Tündérországban
A hosszú tél után sokan szinte
már kiéhezve várták a napsugarat, a meleget, hogy ki lehessen menni a szabadba. A legtöbb családban előkerül a hátizsák, a túracipő, s irány a természet, a hegyek, a tavak vidéke, vagy a kisfalvak, ahol
úgy érezzük, megállt az idő.
Válogathatunk a könnyebb,
vagy nehezebb túrák között,
útra kelhetünk gyalogosan, kerékpárral, vagy akár lóháton is,
ha kedvünk és lehetőségünk
van rá.
S hogy merre induljunk? Nem könynyű kérdés, a választást azonban jelentősen megkönnyíti a Túrázók
nagykönyve sorozat legújabb kötete,
aminek segítségével nagyjaink nyomába eredhetünk, vártúrákat tehetünk, de megismerhetjük a bányászat
vagy a borászat hazai emlékeit, hagyományainkat is.
Az összeállítás egyaránt széles választékot nyújt a kulturális, építészeti
értékeink iránt érdeklődőknek, és
azoknak, akik akár a Föld mélyébe is
leereszkednek a kaland kedvéért.
Nyomába eredhetünk például Liszt
Ferencnek. A mindössze 39 km-es
úton Soprontól az osztrák területen
lévő Doborjánig megtekinthetünk
több, a zeneóriáshoz kötődő helyszínt. Az út különlegessége a szülőfalujában kialakított Liszt-Ferenc
tanösvény, amin végigsétálva egész

életét, munkásságát megismerhetjük.
Persze választhatunk vadregényesebb
utat is, például a Börzsönyben, ahol a
„vármaraton” során három építményt, pontosabban romot szemlélhetnek meg az érdeklődők. Drégely,
Csehvár, és Nógrád vára érintésével,
a török és a rablólovagok nyomába
eredhetünk, s akinek kedve akad,
akár neki kezdhet megkeresni Kámor
elásott kincsét is, aminek eddig – legenda ide, legenda oda – eddig még
senki sem akadt a nyomára. Hogy kicsoda Kámor? A könyvből természetesen ez is kiderül, mint ahogy az is,
hol kellett aranylépcsőt építenie annak a gazdatisztnek, aki a putnoki
grófkisasszony kezére pályázott.
Izgalmakban bővelkedőnek ígérkező
út az is, amit 33 km-es hosszával, 700
méteres szintemelkedésével elsősorban a gyakorlott túrázóknak ajánlanak a szerzők. Ennek során, a Keszthelyi-hegységben barangolva, Gyenesdiástól Vidornaszőlősig két forrást, és négy vadlány-likat kereshetnek fel a vállalkozó szellemű, és edzett turisták. Persze az is kiderül, mit
takar a különleges elnevezés
No, és persze nem maradhatnak ki a
falvak: az apró, tornácos házak, gólyafészkes kéménnyel, fecskefészekkel teli eszterhéjakkal. A Cáki pincesor, az őrségi szerek kedvelt úticélok,
a könyv ezek mellett az Ormánság
falvaiba is elkalauzolja az olvasókat,
meg a zselici rengetegbe, a betyárok
nyomába, sőt megtudhatják, hol tekinthető meg az ibafai pap különleges

pipagyűjteménye, közük a papi fapipa.
A Balaton déli partján Koppány vezér
nyomába eredhetünk, az északin pedig a tapolcai medence szépségei csalogatnak bennünket: Hegyesd és Csobánc vára, no meg Szigliget, ahol
egyaránt találunk geológiai, történelmi és néprajzi különlegességet, látnivalót. Szigliget, aminek csodálatos
nádfedeles házai között, sétálva gyönyörködhetünk a népi építészet remekeiben, a Balaton kék víztükrében,
a Badacsony látványában és a romjaiban is lenyűgöző XII. századi várban. Kacskaringós, szűk kis utcáin
sétálva kamaszlányom csak annyit
mondott: „Anya! Ez olyan…, ez
olyan…mint Tündérország!”
Aki itthon kirándul, válogathat az
ilyen tündérország-szépségű helyekben, bármely országrészt keresi is fel.
Csak egy jó túracipő, és egy hátizsák
kell hozzá.
(Dr. Nagy Balázs: Túrázók nagykönyve – Magyarország hagyományőrző túraútvonalai)
jk

A Covent Gardenbe hívták a gödöllői festőt

Boda Anikó képei Londonban
Amikor 2011-ben a gödöllői dr. Boda Anikó bemutatkozott festményeivel a
nagyközönség előtt, ragaszkodott ahhoz, hogy ő festő, és nem festőművész. Azóta több rangos kiállításon is részt vett, s nem csak itthon, hanem külföldön is sikert arattak alkotásai. Most ismét egy nemzetközi tárlatra készül: Covent Gardenben, a Londoni Magyar Kulturális Központ Galériájában két festménnyel
mutatkozik be az „Orvosok a képzőművészetben” sorozat idei kiállításán.
A rendezők a múlt évi prágai kiállítás után ismét meghívták Boda Anikót, aki ez
alkalommal a „Nem változunk”, és „A bőség ideje” (képünkön) című képeket
mutatja be a május 10-étől 24-éig tartó kiállításon.
A londoni bemutatkozás után ismét hazai megmérettetésre készül, mégpedig a
következő vásárhelyi tárlatra, ami már a 60. a rangos művészeti eseménysorozatban.
jb

Gitármuzsika a Művészetek Házában
Húrok édes dallamán címmel az Arpeggio Gitárzenekar adott önálló estet a
Művészetek Házában április 27-én.
A koncerten a tradicionális gitárzenei

művek mellett többek között Lully: Úrhatnám polgár című operájának részletei, Barrios Mangore: Spanyol legenda
és Györe Zoltán: Átváltozások című

műve csendült fel. Az együttes a nagysikerű, teltházas koncert után sem pihen,
már készülnek a június 2-án megrendezésre kerülő Országos Gitárzenekari
Fesztiválra, amit már ötödik alkalommal rendeznek meg Gödöllőn.
jk

Korszakokat átölelő minősítő koncert
Versenyről-versenyre

Zeneiskolai díjeső
Három zenei versenyen jeleskedtek a
Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei áprilisban. A gödöllői ifjú muzsikusok Ceglédről, Vácról, és Székesfehérvárról is díjakkal megrakodva tértek haza.
Április 19-én Cegléd városa hívta
versenyezni Pest megye zeneiskoláinak kamaracsoportjait. A találkozón a
zeneiskola gitárosai szép eredménynyel szerepeltek: a Szarka Zsófia,
Balogh Attila, Fábik Olivér alkotta
gitártrió kiemelt nívódíjat kapott. Az
együttes felkészítő tanára: Kósáné
Szabó Beáta.
Az „Alba Regia” Kamarazenei Verseny országos döntőjére az iskola két

együttese is továbbjutott. Április 18.
és 20. között, Székesfehérváron az
Alitto Trió (Albert Janka – oboa,
Tóth Eszter – fagott, Ittzés Péter –
zongora). Felkészítő tanár: Buka
Enikő, szaktanáraik: Várnai Miklósné és Telek Zsuzsa.
Az Albert Janka (ének), Kovács
Márton (klarinét), Somogyi Gergely (trombita), Erdős Barnabás
(harsona), Asztalos Dorottya (cselló), Mikulík Márton (zongora), Guba Bence (dob) összeállítású Forest
Dixie Band I. díjat nyert. Az együttes
felkészítő tanára: Fodor László.
További szép elismerés, hogy Albert
Janka, a Forest Dixie Band éneke-

seként és az Alitto Trió tagjaként
(oboa) is a döntőbe jutott, ezért a zsűritől különdíjban részesült.
Szintén ezekben a napokban rendezték meg Vácott a „Bartók Béla” Hegedű-duó Versenyt, ahol mindhárom
korcsoportban képviseltette magát az
iskola: az I. korcsoportban Missurai
Pálma és Pertis Katica, a II. korcsoportban Halmóczki Sarolta és Sallai
Milla, a III. korcsoportban pedig
Bréda Zsófia és Lázár Bíborka vettek részt a megmérettetésen. Missurai
Pálma és Pertis Katica (felkészítő tanáraik: Gálné Bagi Márta és Béres
Ágota) III. díjjal, Bréda Zsófia és Lázár Bíborka (felkészítő tanáruk: Gálné Bagi Márta) pedig különdíjjal térhettek haza.
bj

Májusi Hang-áradat
Különleges koncert helyszíne lesz az Erzsébet Királyné Szálloda
bálterme május 4-én. A Gödöllői Városi Vegyeskar által szervezett tavaszi kórustalálkozó ez alkalommal minősítő koncert is,
melyen a gödöllői kórus mellett a hatvani Grassalkovich Énekegyüttes is megméreti magát.
A Kórusok Szövetsége háromévenként
értékeli, minősíti az erre vállalkozó kórusokat. A két kórus hangversenyén tehát ez alkalommal nem csak a közönség, hanem egy rangos szakmai zsűri is
jelen lesz, akik a koncertet követően
hozzák meg döntésüket.
Mindkét együttes 25-25 perces műsort
mutat be, de egyes produkciókat a két kórus közösen szólaltat meg. A ma élő
hazai kortárs szerzők mellett Kodály, Bárdos ”klasszikusnak mondott” művei
éppúgy felcsendülnek, mint a nagy stíluskorok – barokk, klasszika, reneszánsz
– legszebb kórusművei. Többek között Palestrina, Haydn, és Monteverdi szerzeményeit hallhatják majd az érdeklődők. Az est karnagyai Molnár Tamás és
Pechan Kornél lesznek.
kj
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Város-Kép

Cserkészkiállítás nyílt a Királyi Váróban

Visszatekintés 80 év távlatából
(folytatás az 1. oldalról)

A polgármester külön köszöntötte
azokat, akik részt vettek a 80 évvel ezelőtti Cserkész Világtalálkozón, illetve
üdvözölte a lengyelországi testvérvárosunkból, Zywiecből érkezett delegációt
és annak egyik cserkészvezető tagját.
Gémesi György kifejtette: ma a város

lakossága körülbelül 33 ezer fő, 80 évvel ezelőtt pedig naponta körülbelül 26
ezer ember fordult meg Gödöllőn. Elképesztő számok ezek, amik azt is mutatják, hogy milyen precíz előkészítésre és szervezett munkára volt szükség
ahhoz, hogy ez az esemény megvalósulhasson. Emellett az, hogy több mint
50 országból érkeztek cserkészek Gödöllőre – és zömében fiatalok –, megmutatta ennek a diplomáciai eseménynek a jelentőségét, aminek biztos, hogy
volt üzenetértéke. Hogy ez a történelem tükrében mennyire valósult meg,

az már más kérdés. Viszont akkor több
héten keresztül fiatal cserkészek találkoztak Gödöllőn, élték a cserkészek
mindennapi életét, kapcsolatokat építettek egymással és megalapozták az
értékek továbbvitelét, továbbadását a
következő generáció számára. Manapság is alapvető jelentőségű a cserkészet

mondanivalójának megőrzése és továbbítása a fiatalabb nemzedék felé.
Buday Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség elnöke megnyitó beszédében köszönetét fejezte ki a városnak
és a múzeumnak, hogy ez a kiállítás
létrejöhetett. Ahogy fogalmazott: hihetetlen élmény egy ilyen csodálatos
épületben látni azt, ami a cserkészet
öröksége. Gémesi György szavait
megerősítve hozzátette: meg kell találni az utat a jövő cserkészei felé. Buday
Barnabás nemrég kezdte megérteni,
hogy az akkori kor embere ugyanolyan

kihívásokkal találta szembe magát,
mint manapság az emberiség, legyen
szó párválasztásról, munkáról vagy
egyéb másról; ebben hatalmas segítséget nyújtott a cserkészet mibenléte.
Ebben próbál támpontot adni ma a Magyar Cserkészszövetség. Az elnök hozzátette: nagy kihívás előtt áll a szövetség, ugyanis az elkövetkezendő időszakban szeretnék megduplázni a létszámukat: minden magyarul tudó gyerek, ha akar, lehessen cserkész, éljen
akár az ország bármely pontján. További terveik között szerepel a határon túli
magyarság fiataljainak megszólítása is.
Dr. Szakály Sándor történész kiállítás-megnyitó beszédében kiemelte: a
rendszerváltás előtt, még az „átkosban” lehetősége nyílt Ausztriában dolgozni, ahol a fia osztrák cserkész lehetett; lehetett, mert nálunk annak idején a szocializmusban tiltva volt a cserkészmozgalom; volt idő, amikor egyenesen fasisztának bélyegezték a cserkészetet, annak minden egyes életfelfogásával együtt. Ugyanakkor a '45-ös
és főleg az '56-os emigrációs (disszidens) magyarság túlélését a cserkészet
biztosította. Ez segített magyarnak
megmaradni a nagyvilágban. Visszatérve az 1933-as találkozóra elmondta:
óriási jelentősége volt, hogy egy kisemmizett, megalázott nemzet azzal,
hogy ő rendezhette meg a Jamboree-t,
üzent a világnak, hogy Magyarország
él. A múlt értékeiből táplálkozva kell
felépíteni azt a szilárd hidat, ami a cserkészet jövőjét biztosítja a következő
korosztály felé.
A tárlaton többek között látható Teleki Pál, egykori miniszterelnök, főcserkész Gödöllőn is használt tábori
ágya, amit unokájától, gróf dr. Teleki
Gézától kapott ajándékba a Gödöllői
Cserkészgyűjtemény. Az ágy kalandos
utat járt be: megfordult Afrikában, az
Amerikai Egyesült Államokban, majd
hazakerült, ahol restaurálták.
Ugyancsak a Jamboree egyik legnagyobb attrakciója volt a „Karakán” vitorlázó repülő, amit Rotter Lajos mérnök kifejezetten erre az alkalomra tervezett és épített meg. Rotter 1933. augusztus 7-én motoros vontatásból 550
méterre emelkedett, majd 1 óra 45 perc
alatt Gödöllőtől Kál-Kápolnáig repült.
Az 1550 méteres magassággal és 82 kilométeres távolsággal a magyar vitor-

lázó repülés kiemelkedő rekordját érte
el. Másnap ezt a rekordot is megdöntötte. Ezzel a teljesítménnyel a Jamboree legsikeresebb pilótája lett. A II. világháború alatt megsérült repülő megmaradt részei magántulajdonból és a
Közlekedési Múzeum gyűjteményéből
érkeztek a kiállításra.
Szintén a Közlekedési Múzeum
gyűjteményének része az 1928-as gyártású, Méray-féle oldalkocsis motorkerékpár, amit a cserkész világtalálkozó
idején is használtak a különböző helyszínek közötti közlekedésre. Most ez is
a kiállítás részét képezi, 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 figyelemmel az
érdeklődők. A modern technika azonban nem csak ebben a formában van 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 az
érdeklődők.
(r.k.)

Új kiállítás, a szecesszió jegyében

Gödöllői emléktáblák

Tündérek a Városházán

Elrejtve a kastély kapualjában

Tündérek költöznek a Városházára: Kócos és Copfos, a Gödöllői
Városi Múzeum új kiadványának
főszereplői veszik birtokba az épület I. emeletét május 3-án. Igaz, ők
eredetileg a Nagy Sándor-ház „lakói”, ám Hódi Rezső grafikusnak
köszönhetően a Tündérkert című
kiállítás idejére ideiglenesen lakóhelyet váltanak.

Facebookon szerzett barátok mellett a
városi könyvtár olvasóvetélkedőjének résztvevői is jól ismerik őket.
Kerényiné Bakonyi Eszter könyve,
aminek grafikáit Hódi Rezső készítette, az egyik kötelező olvasmány
ugyanis a versenyben résztvevők számára, a két kis tündér segíti a gyerekeket a szecesszió megismerésében
és megértésében.

Az érdeklődők tizenöt ábrázolást láthatnak, valamennyit, ami az azonos
című kiadványban szerepel. Kócost
és Copfost bizonyára már sokan köszöntik majd ismerősként, hiszen a

A kiállítást május 3-án 16 órakor
Schäffer Erzsébet író, újságíró nyitja
meg. A képeket augusztus 31-ig láthatják az érdeklődők.
(k.j.)

A gödöllői Grassalkovich kastélyt
ma már legtöbbször, mint királyi
kastély emlegetik, s a nagyközönség
is inkább így ismeri, pedig ez az
időszak fennállásából alig több
mint ötven évet tett ki.
Magyarország legnagyobb alapterületű barokk kastélyát 1735 körül
kezdte építtetni Grassalkovich I.
Antal gróf. A kettős U-alakú, 8
szárnyból álló épülethez az északi oldalon templom, narancsház és fürdő
tartozott, míg a déli oldalon az istállók és a lovarda kapott helyet. A Mayerhoffer András tervei szerint épült
kastély egyedi építészeti megoldásai
mintaként szolgáltak a magyar barokk kastélyok számára.
Az épület a Grassalkovichoktól később egy belga bankhoz, majd a Sina
családhoz került, végül 1867-ben a
magyar állam által megvásárolta, és a
felújított kastélyt koronázási ajándékként kapta I. Ferenc József osztrák
császár, magyar király és Erzsébet királyné. 1920-tól a Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciájaként működő kastély életében a királyihoz hasonló időszak következett, amelyet a
II. világháború zárt le. Ezt követően

orosz katonák állomásoztak benne, illetve szociális otthonnak adott helyet.
A teljesen leromlott állapotú kastély állagmegóvási munkálatai 1985ben indultak meg, majd 11 évvel később, 1996-ban nyitotta meg kapuját
a látogatók előtt. Akkor még csak a
dísztermet és a királyi lakosztályokat
láthatták az érdeklődők, azóta 2003ban elkészült a Barokk Színház,
2004-ben a Királydombi pavilon,

2010-ben a Gizella- és Rudolf-szárny,
majd a lovarda és a barokk istálló is
visszanyerte szépségét.
A kastély történetére és építtetőjére
emlékeztet az a márványtábla, amit
csak kevesen látnak, mivel a főbejárat
kapujának csaknem mindig nyitott
szárnya mögött kapott helyet, s így
szinte rejtve marad a látogatók előtt.
(ny.f.)
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Élő-Világ

Világszenzáció – vombat-kölykök születtek Budapesten

Kutyavilág Gödöllőn májusban

Világszenzációnak számít, hogy
vombat-kölyök született a fővárosi állatkertben. Még senkinek
sem sikerült lefotóznia. A különleges kis erszényes hónapok
múlva bújik elő teljesen.

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.

Óriási szenzáció, ugyanis rendkívül
ritkán fordul elő, hogy az erszényes
az őshazáján kívül állatkertben szaporodna. Európában eddig 10 ilyen esetet jegyeztek fel az elmúlt száz évben
a szakemberek.
A nem mindennapi szaporulat hazai
szenzációnak is számít, hiszen Magyarország, sőt, egész Kelet-Európa
valamennyi állatkertje közül Budapesten sikerült először szaporítani
ezeket az Ausztráliában őshonos erszényeseket.
Eleve nagyon kevés az olyan állatkert, ahol egyáltalán vannak ilyen állatok. Ma az egész világon mindössze
tizenkét állatkertben láthatunk összesen 22 vombatot, ha Ausztráliába
nem jutunk el. Mindez azt jelenti,
hogy a vombat nagyjából olyan ritka
látványossága az állatkerteknek, mint
az óriáspanda.
Még ritkább, hogy a vombatok szaporodjanak is. Az ilyesmi ugyanis még
az ausztráliai állatkertekben sem számít mindennapos dolognak. Ausztrálián kívül pedig mindössze hét helyen
születtek eddig vombatok. Európai
állatkertben két évtizede nem született vombatkölyök.
Azt, hogy a budapesti nőstény, Molly
erszényében egy kölyök fejlődik, már
jó ideje tudják az állatkerti munkatársak. A vombatok azonban igyekeznek
akkor elleni, amikor senki nem látja
őket. Ennek megfelelően még sehol a
világon nem sikerült magát az ellést
alaposan megfigyelni. Ahogy azonban erszény tájéka a benne fejlődő
kölyök gyarapodásával párhuzamosan egyre jobban kidudorodott, a gondozók is egyre biztosabbak lehettek
abban, hogy a nősténynek kölyke
született.
Magából a kicsiből azonban múlt hétig nemigen lehetett látni semmit.
Azóta viszont többször sikerült megfigyelni a kölyök orrát, mancsait, sőt,
olyan is előfordult, amikor szinte derékig kint volt az erszényből. Mivel a
csupaszorrú vombatok általában

hathónapos korukban néznek ki először az erszényből, a kölyök minden
valószínűség szerint a tavalyi év végén születhetett.
Még nem sikerült fényképen is megörökíteni a jövevényt. Ezért az Ál-

latkert arra bíztatja a fotózás iránt érdeklődő látogatóit, hogy próbáljanak
meg fényképet készíteni az időnként
kikandikáló kölyökről, természetesen
az állatok zavarása, villanófény használata nélkül.
Aki a leghamarabb küld olyan képet a
vombat@zoobudapest.com
címre,
melyen a kölyök is elég jól látszik,
állatkerti belépőjegyet kaphat.
Délután négykor, a vombatok tréningje és etetése idején a legjobbak az
esélyek arra, hogy az érdeklődők a
kölyökből is lássanak valamit. Ezt
azonban most még nem lehet garantálni, így elképzelhető az is, hogy
csak Molly dudorodó erszényét sikerül megfigyelni.
Az ilyen korú kölykök egyébként
nagyjából 20 cm hosszúak, és valamivel több, mint egy kilogrammot

nyomnak. Akit komolyan foglalkoztat a kölyök észlelésének gondolata,
az jó, ha arra is számít, hogy a kicsi
egyes testrészeinek előbukkanására
az anyaállat hátsó lábai között kell
számítani, mivel a vombatok erszénye hátrafelé nyílik.
Ha minden rendben alakul a kölyök
fejlődése körül, az elkövetkező hetekben egyre gyakrabban lehet majd látni, amint egyes testrészei kilógnak az
erszényből, illetve héthónapos korában néha már teljes egészében ki fog
jönni az erszényből. Arra azonban,
hogy végleg elhagyja az erszényt,
csak az állat kilenc hónapos korára lehet számítani, és még ezután is
visszadugja a fejét, hogy anyatejhez
jusson.
A csupaszorrú vombatok 12-15 hónapos korukig vesznek magukhoz anyate-

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!

jet, bár a szilárd táplálékkal már héthónapos korukban megpróbálkoznak, és
ettől kezdve ennek aránya folyamatosan
nő a tejéhez képest. A fentiekből az is
következik, hogy az egyedfejlődésnek
még több olyan fontos és kritikus állomása van, amelyet a kicsinek el kell érnie ahhoz, hogy minden „menetrend
szerint” alakuljon. Így az állatkerti szakemberek most még nem nyugodhatnak
meg teljesen.
A két szülő, Molly és Wally 2011 őszén
érkezett Ausztráliából, egy Tasmániában működő, ott őshonos fajokat bemutató állatkertből. Az erszényesek közé tartozó, tréfásan „földi koalának” is
becézett állatok régi hiányt pótoltak, hiszen ezt megelőzően utoljára 1973-ban
láthatott vombatokat a Fővárosi Állatkert közönsége. szeretlekmagyarorszag.hu
Fotó: Bagosi Zoltán

Sakura az Alsóparkban

Gólya webkamera
A Magyar Madártani
Egyesület
(MME)
saját forrásból vagy
partnerségben több
fészek- és etetőkamerát működtet országszerte.
Ezek a madarakat
nem zavarják, ami
onnan tudható, hogy
évről-évre visszatérnek a bekamerázott
helyekre, ahol a megszokott módon élik mindennapi életüket. A nagyhalászi gólyafészek webkamerája az alábbi linken tekinthető meg:
http://golya.mme.hu/golyakamera/halaszstream/

A hirtelen beköszöntött nyárias melegben néhány nap alatt virágba borultak a
japáncsereszenyefák az Alsóparkban. A fákat 2011. május 27-én ültették el,
emléket állítva a Gödöllőn megrendezett ASEM csúcstalálkozónak.
A cseresznyevirág (Sakura) Japán nemzeti jelképe. A keleti népek úgy tartják:
akire ráhull egy cseresznyefavirág, azt szerencse éri. A távol-keleti országban
ezrével állnak ezek a fák, a hivatalos virágzás pedig valóságos népünnepély,
amikor nemcsak a családok, de sokszor a cégek is megrendezik a hanamit, azaz
a virágnézést, amit rendszerint piknikezéssel kötnek össze.
A Világfával szemben lévő, ötven fából álló japáncseresznye-fasor szemet
gyönyörködtető látványt nyújt ezekben a napokban.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Fogas: Marcona öregúr, aki semmi
másra nem vágyik csak egy kis
nyugalomra. Nagyon jó jelző kutyus, így a hallásával nincs gond.
Elsősorban idősebb embereknek
ajánljuk, akiknek az életvitele
passzol Fogaséhoz.

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

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

Betyár: Betyár felnőtt kan. Gödöllőn fogták be. Pórázt nem ismeri,
valószínűleg sosem volt rajta. Elsősorban eredeti gazdáját keressük!

Barnus: Barnus fiatal, 7 hónap
körüli kanocska. Elbűvölő a természete. Aktív, pörgős kutyus,
aki egy felelős családot keres.

Gazdát kereső kutyák, online

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.

Május 4-én és 5-én
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel: dr. Vaskó Márta
Tel.: 20-9913-057.
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Labdarúgás – Nyolc között a kupában

Röplabda – Magyar bajnoki döntő

Újabb fontos pontok

Keserédes ezüstérem

Újabb fontos győzelmet aratott a
Gödöllői SK labdarúgó csapata a
megyei I. osztályú bajnokságban,
akik ezúttal a Pilisi LK legjobbjait
verték meg 3–2-re.

Nem sikerült a trónfosztás, azaz
a Vasas nyerte a bajnokságot,
megvédve ezzel bajnoki címét,
miután a bajnoki döntő 5. mecscsén Gödöllőn verte meg a TEVAGödöllői RC csapatát.

Jenei Sándor legényei az első félidőben még keresték a ritmust, de a második 45 percben, többek között Nagy
Roland beállásával rátaláltak a helyes
útra. Nagy két góllal és egy gólpasszal
hálálta meg edzője bizalmát. A GSK
győzelmével újabb egy helyet lépett előre a tabellán és jelenleg 35 pontjával a 8.
helyet áll.
Pest megyei I. osztály, 24. forduló
Gödöllői SK – Pilisi LK 3–2 (0–1)
Gól: Nagy Roland (2), Bánki Edömér
Pest megyei I. osztály, 30. forduló
Május 1., szerda 16:30 Táncsics
Sportcentrum
Gödöllői SK – Törökbálint
Pest megyei Kupa – Kiejtett listavezető
A megyei első osztály bajnokaspiránsát,
a Veresegyház VSK csapatát legyőzve

jutott a megyei kupasorozat legjobb
nyolc csapata közé a Gödöllő, miután
hazai pályán 1–0-ra nyerte meg a találkozót. Ezzel az is eldőlt, hogy a jövő évi
Magyar Kupa 164-es főtábláján ott lesz
a Gödöllői SK. A megyei sorozatban a
négy közé jutásért a Pilisi LK ellen mérkőznek majd a mieink idegenben.
Pest megyei kupa, 5. forduló
Gödöllői SK – Veresegyház VSK 1–0
(1–0) Gól: Kiglics Gábor (11-esből)
Megyei III. osztály – Vereség
Sződön
Sződön vizitált a GSK kettő a legutóbbi
játéknapon és kapott ki 1–0-ra, ezzel
távolodik Legéndi György csapatától az
első két helyezett. A csapat 21 fordulót
követően a 3. helyen áll 32 ponttal.
Május 5-én a 4. helyezett Őrbottyán
látogat Gödöllőre. A mérkőzés 16:30kor kezdődik majd.
Pest megyei III. osztály nyugati csoport, 21. forduló:
Sződi BLSE – Gödöllői SK II. 1–0
(0–0)
-ll-

Kerékpár – I. magyar kupafutam

Első hely a másodosztályban
Április közepén rendezték
Szlovákgyarmaton az idei elő
magyar kupafutamot a Mountain Bike Cross Country kategóriában, amelyen szép számmal képviseltette magát a gödöllői Bike-Zone egyesülete.
Az évad első versenyén Soós Tamás
(a képen középen), a Bike-Zone
Gödöllő Kerékpáros Egyesület
kerekese jelentős előnnyel diadalmaskodott
’másodosztály
férfi’ kategóriában, míg ugyan
ebben a számban taposta a
pedált Őry Barnabás, RúzsMolnár Ákos és Kiss András.
Ők sorrendben a 10., 15., és 12.
helyezéseket szerezték meg korcsoportjukban. Kiss Gábor és

Balázs Róbert ’Master 1’ kategóriában rótták a köröket és a 9., valamint
a 8. helyen értek célba, míg Krompáczki Péter ’Elit férfi’ kategóriában
mérettetett meg. A csapat legifjabbika, Máhr Péter U17 kategóriában
vágott neki a versenynek és a 10. helyezéssel fejezte be a nem mindennapi nehézségű pályát.
-bz-

lágelső, valamint Gémesi György polgármester úr nyitották meg. A gödöllői
csapatok közül a Mácsár Gyula vezette
Premontrei Gimnázium az V-VI. korcsoportos kategóriában vitézkedett,
olyannyira, hogy megnyerte a megyei
döntőt, ezzel ott lesz a május 25-26-án
Gyulán megrendezésre kerülő országos
döntőn is.
A Török Ignác Gimnázium IV. korcsoportos fiú csapatának is megvolt az esélye a továbbjutásra, végül a 2. helyen
zárták a megmérettetést, ezzel ők az
idén lemaradtak a továbbjutásról.
-li-

Montágh sikerek két sportágban is

10 érem Bajáról
Baján rendezték meg az országos versenyt, amelyen közösen
indították az értelmileg akadályozottakat és a tanulásban akadályozott tanulókat. Az országos
viadalon a gödöllői Montágh Imre Speciális Iskola is képviseltette magát.
Az iskola igazgatója, Prém Katalin, aki
eltökélten támogatja a sportot, ezúttal is
büszke lehet tanítványaira. Az asztalitenisz, az atlétika, a labdarúgás és az úszás
sportágakat felvonultató programsorozatban a Montágh fenállása legjobb
eredményét érte el azzal, hogy összes-

Grassalkovich SE érmek
Április 21-án, Vácott rendezték
meg a Puente Kupát a 2013. évi
pontszerző versenysorozat első
verse-nyét.
A Grassalkovich SE kilenc egységet indított négy különböző korosztályban.
Első helyet ért el az AGG12-18 korcsoportban (korábban ifjúsági I-es) a Grassalkovich SE Papp Kinga, Papp Csenge, Alton Sophie női hármasa a gyermek korosztályú, leány párosban induló
Gerhát Laura, Horváth Léna duó, valamint az újonc korosztályban indult fiú
páros: Varga Levente és Kőhler Csaba
alkotta csapat.

Serdülő II. korcsoport vegyes párosban
Trézsi Richárd, Tóth Veronika a 2.,
míg Szlavkovszki Zsolt, Bálványos
Noémi a 3. helyet szerezték meg.
Ugyanebben a korcsoportban a sikeres
leány hármas, Szabó Csilla, Darabont
Zsanett, Kőhler Kitti szintén
bronzérmesek lettek.
A Gyermek korosztályban két leány hármas: a Darabont Júlia, Zamecz Kitty, Lőrincz Boglárka, illetve a Méder Boróka, Horváth
Dorottya, Bréda Abigél triók a hetedik és nyolcadik helyet értek el.
Az újonc korosztályban most bemutatkozó GSE leány hármasa

ségében 4 aranyérmet, 5 ezüstöt és 1
bronzérmet szerzett.
Eredmények: Atlétika: Konkoly Áron
50 m síkfutás: 5.hely; Rézműves József:
100 m síkfutás 6. hely; Baranyi József:
800 m síkfutás 1.hely; Rózsa Norbert:
200 m síkfutás: 1. hely; Pásztor László:
100 m síkfutás: 2. hely; Pók Márk: 200
síkfutás 4.hely; Svéd váltó: Pásztor László, Pók Márk, Baranyi József, Rózsa
Norbert: 1hely. Úszás: Konkoly Áron:
25 m gyors 3.hely, 25 m. mell 1.hely;
Rézműves József. 25 m. gyors 2. hely,
25 m. szabad úszás 2. hely; Váltó: 2.
hely.
-il-

(Béres Enikő, Márta Blanka, Boechat
Anna szintén a 8. helyen zárta a versenyt.
Kőhler Ákos edző így értékelt: – Elégedettek vagyunk az elért eredményekkel, a kitűzött célok teljesültek. Tapasztalt egységeink a tőlük megszokott szép
eredményeket érték el, míg az idei versenyévadra összeállított új csapataink
folyamatosan fejlődnek, és ez helyezéseikben is megmutatkozik.
-kk-

Atlétika – Világranglista vezető Príma Balázs

Príma dobás gerelyben
Szenzációs eredményt ért el
a GEAC dobóatlétája, Príma
Balázs, aki az április 27-én, Albertirsán megrendezett versenyen
gerelyhajításban
66,24 méterre dobta a
gerelyt, ezzel a világranglista
vezetője is lett.

Máté Alpár 16 éves tanítványa az
ifjúsági korcsoportban világbajnoki
szintet (63 méter a szint) érő dobással nyerte meg a versenyt.
A 66,24 méteres távolság azt is jelenti, hogy a 97-es korosztályban
jelenleg vezeti a gerelyhajítók világranglistáját.
-tt-

Ezüstérmes a Gödöllői Sakkbarátok

Országos döntős a Premi
Két gödöllői iskola jutott el idáig, a Török Ignác Gimnázium IV., valamint a
Premontrei Gimnázium VI. korcsoportos fiú csapata, akik közül utóbbi az első
helyet szerezte meg és jutott így be az
országos döntőbe.
A Telekom Pest megyei labdarúgó diákolimpia döntőit a Diáksport Szövetség
elnöke, Balogh Gábor volt öttusázó
olimpiai ezüstérmes és többszörös vi-

Akrobatikus torna – Puente Kupa

Sakk – Irány az NB II.

Diákolimpia – Labdarúgás

Április 28-án, Gödöllőn rendezték meg a Diákolimpia me-gyei
döntőit labdarúgás sportágban.

Gödöllői szempontból igen rosszul indult a mindent eldöntő ötödik mérkőzés.
A hazai pályán játszó TEVA-GRC a kritikus pillanatokban görcsösen játszott,
így nem meglepő, hogy a játéktudásban
gyengébb, de csapatként annál inkább
erősebb Vasas-Óbuda megnyerte az első

két játékot. A folytatásban ugyan magukra találtak Ludvig Zsolt tanítványai
és szépítettek, de el is lőtték
minden puskaporukat, jött a
kék-piros hölgykoszorú és
besöpörte a negyedik játékot
is, ezzel 3:1-re nyerte a találkozót és összesítésben
3–2-re a párharcot.
Megvédte tehát bajnoki címét Vasas, míg a gödöllői
hölgyeknek meg kell elégedni azzal a tudattal, hogy mind
a kupában, mind a bajnok-

ságban a 2. helyen végeztek, ami öszszességében remek eredménynek számít.
Női NB I. Liga döntő, 5. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Vasas Óbuda 1:3
(-21, -25, 23, -15)
-tt-

A 2. helyen végeztek a Gödöllői
Sakkbarátok a Pest megyei Szuper sakk csapatbajnokságban,
így megnyílt annak a lehetősége,
hogy a következő idényben az
NB II-ben szerepeljenek.

A bajnokság utolsó fordulójában Szentendre csapata ellen 5-5-ös döntetlent ért
el a csapat.
Ugyancsak befejezte a bajnokságot az 5
fős második formáció. Az utolsó fordulóban nagyarányú győzelmet aratott a
csapat Veresegyház ellen, így a 4. he-

Kard vilkágkupa – Szilágyi arany Athénból

5. hely kard csapatban
Olimpiai bajnok kardvívónk,
Szilágyi Áron ismét remekelt a
kardvívók világkupa sorozatán,
aki Athénban nyerte meg a
viadalt. A gödöllői vívók közül a
legjobban az egyéniben 15. helyen végző Gémesi Csanád teljesített, míg a magyar csapat tagjaként az 5. helyen végezett.
Szilágyi Áron magabiztos vívással jutott el a fináléig, ahol német ellenfelét is
könnyedén átlépve (15:9) állhatott a
dobogó legfelső fokára, London után
most nyerve első versenyét. A gödöllői

kardozók közül Gémesi Csanád a 15.,
Gémesi Bence a 26., Valkai Ferenc a
31., míg Gáll Csaba a 67. helyen zárta
az athéni viadalt.
Csapatban a gödöllőiként ezúttal csak
Gémesi Csanádot delegáló férfi kard válogatott az 5. helyen végzett.
Benkó Réka esélyei – Európabajnokság és vb csapattagság
Véget értek a hölgyeknél a hazai kard
ranglista versenyek, amely arról hivatott
dönteni, hogy ki az a négy kardvívó (a
ranglista első három helyezettje autó-

lyen végzett a megyei I/A csoportban.
Pest megye Szuper csoport
Szentendre – GSBE 5–5
Győzött: Bándy A., Nagyajtai G:, Veréb
G., Kőszegi L.; Döntetlen: Reznák A.,
Kozma G.; Vesztett: Sillye K., Ruttkay
P., dr. Tallós E., Fehér M.
Pest megye I/A osztály
GSBE II. – Veresegyház 4–1
Győzött: Kőszegi L., Veres I., Fehér M.,
Törőcsik J.; Vesztett: Nagy A.
-vb-

matikusan a magyar csapat tagja), aki
képviseli majd hazánkat ebben a fegyvernemben a zágrábi Európa-, illetve a
budapesti világbajnokságon majd. Nos,
az elmúlt hétvégén megtartott utolsó hazai válogatón a gödöllői Benkó Réka és
a BSE versenyzője, Márton Anna diadalmaskodott.
A hazai ranglista végül úgy hozta, hogy
a három biztos résztvevő Varga Dóra
(BVSC), Márton Anna (BSE) és Várhelyi Anna (BVSC) lesznek majd. A
negyedik helyen végző Benkó Réka
esélyei jók, ugyanis Varga József szövetségi edző kijelentette, hogy nem
kérdéses, hogy Benkót fogja javasolni a
4., még csapattagságot jelentő helyre,
aki az edző véleménye szerint a legjobb
magyar női kardvívók egyike.

INGYENES NORDIC WALKING FOGLALKOZÁSOK!
A Magyar Szabadidősport Szövetség jóvoltából és a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával a "Margita 344,2" Turisztikai
és Sport Egyesület ingyenes botos túrákat szervez minden
szerdán 2013. április 10. és június 12. között.

A találkozás helye: Gödöllő Erzsébetpark HÉV megálló. A találkozások
ideje: május 8. 17:30, május 15. 17:30,
május 22. 17:30, május 29. 17:30, június 5. 17:30, június 12. 17:30. A
foglalkozások ideje: kb. 1,5 óra kb 68 km. Kezdőknek botokat biztosítanak! Info: +36/30-295-36-66

-lt-

2013. május 1.

ajánló

Gödöllői Szolgálat 9

HETEDHÉT ORSZÁGBÓL
Emlékkiállítás a Jamboree
80. évfordulója alkalmából
Időszaki kiállítás:
Gödöllői Városi Múzeum
Királyi Váró
2013.
április 27 – december 31.
A kiállításban a műszaki építés,
a tábori főposta, az Üzletváros,
a híradós központ, a repülő
tábor különlegességei, valamint
a szervezéshez és lebonyolításhoz kapcsolódó dokumentumok kerülnek bemutatásra. A
különlegességek között látható
egy Méray-féle oldalkocsis motorkerékpár, mert a távolságok
miatt a szervezőknek járművekre is szüksége volt a tábor területén. Összegyűjtöttük a Rotter
Lajos mérnök, repülő cserkész
Jamboree-ra készített híres Karakán vitorlázó repülőgép megmaradt darabjait. A kiállításban
látható a tábor főpostája, korabeli távíró berendezéssel, telefonközpontokkal.
A tábori élethez kapcsolódó tárgyak között látható gróf Teleki
Pál táborparancsnok monogramos tábori ágya. Az ágy most
látható először, hiszen a Teleki
család ajándékaként a közelmúltban került haza Magyarországra, a Gödöllői Városi Múzeumba.

Szerda? Szecesszió!
A Körösfői-Kriesch Aladár
születésének 150. évfordulóját
ünneplő emlékkiállítást még
három alkalommal
tárlatvezetéssel tekinthetik meg
az érdeklődők.
Őriné Nagy Cecília
művészettörténész, a kiállítás kurátora május 1-jén, május 8-án és
május 15-én délelőtt 11 órára várja
az érdeklődőket, akik mindössze
egy múzeumi belépőjegy fejében
vehetnek részt a körülbelül egy óra
időtartamú programon.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
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Közérdek

Közeleg az iparűzési adó bevallásának határideje
2013. május 31-én lejár a 2012. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) önkormányzati adóhatóságokhoz történő benyújtásának és a végleges adó megfizetésének határideje.
A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2012. évi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségéről
2013. május 31-ig kell adóbevallást benyújtania a székhelye, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti
telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok)hoz.
A bevallási nyomtatványok a www.godollo.hu – Ügyintézés » Irodák » Adóiroda » Nyomtatványok elérhetőségen találhatók. (BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2012. évben )
A 2013. május 31-én esedékes 2012. évi adókülönbözetet az önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni, illetve a
túlfizetéseket 2013. május 31-ét követően lehet visszaigényelni. A vállalkozóknak, vállalkozásoknak a 2013. május
31-ig teljesítendő kiegészítéseket az 12001008-00155330-04500004 számú Helyi Iparűzési Adó számlájára kell teljesíteniük.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adóbevallást és a csatolt kiegészítő lapokat, nyilatkozatot az önkormányzati adóhatóság (cégszerű) aláírás, bélyegző nélkül nem fogadja el!
Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy szíveskedjenek a bevallásokat időben és hibátlanul elkészíteni, mivel a bevallások
késedelme, hibája esetében az adóeljárási szabályok mulasztási bírság kiszabását írják elő. A bevallást az adóirodához
postai úton vagy személyesen (Ügyfélfogadás : Hétfő 8-18 , Szerda 8- 16,30 óra) kérjük eljuttani.
Gödöllői Polgármesteri Hivatal Adóiroda

A Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány közhasznúsági jelentése
Adatok ezer Ft-ban
Eszközök: 6115
A. befektetett eszközök: 205, I. Immateriális
javak: 205, II. Tárgyi eszközök: 0, III. Befektetett p. eszközök: 0
B. Forgóeszközök: 5910, I. Készletek: 0, II.
Követelések: 0, III. Értékpapírok: 3945, IV.
Pénzeszközök :1965
C. Aktív i. elhatárolások:0.
Források: 6115
D. Saját tőke 5989, I. Jegyzett tőke 1000, II.
Tőkeváltozás 4482, III. Eredménytartalék 0,
IV. Mérleg szerinti eredmény 507
E. Céltartalék: 0
F. Kötelezettségek 104, I. Hosszú l. Kötelezettségek 0, II. Rövid l. Kötelezettségek 104

A Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatója
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szolgáltatásunk minőségének, valamint az ellenőrzési rendszer hatékonyságának növelése
érdekében matricás edényzet azonosítás
és a lakosság pontos tájékoztatását szolgáló értesítési rendszer használata mellett
döntöttünk, amelynek bevezetését folyamatosan hajtjuk végre.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
2013.április 15-ét követően a szabálytalanságok visszaszorítása érdekében, kizárólag a szabványos gyűjtőedényben, vagy a
Zöld Híd Régió Kft. által forgalmazott zsákokban (többlet-, bio-, szelektív hulladék-

G. Passzív i. elhatárolás 22
Az alapítvány 2012 évi saját tőkéjének összege
5989 e Ft, a mérleg főösszege 6115 e Ft.
2., A költségvetési támogatás felhasználása
- 2012. évben költségvetési támogatást az
alapítvány nem kapott
3., A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az alapítvány 2012.-ben vagyona/pénzeszköze/ 507 e Ft-tal növekedett.
4., A cél szerinti juttatások kimutatása:
Cél szerinti adott támogatás értéke 500 e Ft.
5., A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szervezeteitől kapott támogatás mértéke:

gyűjtő zsák) kihelyezett hulladékot áll módunkban elszállítani. Az ingatlantulajdonosok által bejelentett űrtartalmú hulladéktároló mennyiségén felül a többlet
hulladékot csak a „Zöld Híd Régió Kft. Hulladék” feliratú zsákban szállítjuk el.
A szabálytalanságok pontos dokumentálása érdekében sorszámozott, 3 példányos „Értesítő” nyomtatványt rendszeresítünk. A nyomtatvány kitöltése során
munkatársunknak meg kell jelölni az ingatlan címét, a kiállítás időpontját és az
észlelt szabálytalanságot. A nyomtatvány
kitöltője köteles a fellelt esetről fényképet
készíteni úgy, hogy a helyszín és a szabálytalanság felismerhető legyen. Az érte-

- önkormányzat: 50000 Ft
6., Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege:
Nem volt ilyen juttatás
7., A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló:
Az Alapítvány az alapító okiratban megjelölt
céljainak megfelelően az orvosi munka színvonalának emelése, ennek érdekében különösen a
továbbképzés támogatása, továbbá a területen
létező orvostársadalom rászorultjainak megsegítése. Az alapítvány célja továbbá, hogy
egyéni felajánlások alapján anyagilag is támogassa a súlyos betegségben szenvedő rászorultakat gyógyíttatásukban.

sítő első példányát kollégáink az ingatlan
tulajdonosnak átadják, vagy a postaládába
helyezik.
A gyűjtőedényt, valamint a szelektív és
zöldhulladékot a gyűjtés napján reggel 6
óráig kell a lakosságnak kihelyezni, mert a
gyűjtőjáratok optimális útvonalának újratervezése miatt előfordulhat, hogy a hulladékszállító autó nem a korábban megszokott időben fog az ingatlan előtt megjelenni.
Amennyiben az ingatlan előtt a gépjármű
megjelenésekor nincs kihelyezett hulladék,
a későbbiekben nincs lehetőség az elszállításra.

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-VAL A KIRCHHOFER JÓZSEF SPORTEGYESÜLETET!
Manó maraton – mini maraton
ADÓSZÁM: 18721728-1-13

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 29-május 5-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.
Május 6-12-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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.

FELHÍVÁS – MÉHZÁRLAT
A járási főállatorvos Gödöllő város teljes közigazgatási területére
2013. április 25-étől a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt zárlatot rendelt el a mézelő méhekre, azok termékeire, valamint a velük érintkezésbe került ragályfogó tárgyakra.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása, méhek beszállítása. Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhítéséről
illetve feloldásáról a Gödöllő Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala intézkedik.
A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját –
nyúlós költésrothadás szempontjából – hatósági állatorvosnak vagy
a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület
1 százalék
Kérjük, támogassa
adója 1 százalékával a
Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesületet
Cím: 2100 Gödöllő,
Battyány u. 32.
Adószám:
18718252-1-13
Egyéb támogatásukat
köszönettel fogadjuk!
Számlaszám:
65100266-1105818600000000
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A 2013. MÁJUS 11-EI
FŐZŐVERSENY
KÍNÁLATA
(Városi Piac)
1./ Rat Krisztina (Galgahévíz): csorbaleves erdélyi módra 750 Ft
2./ Vigh László és felesége (Karácsond): karácsondi finomságok (frissensült kolbász, oldalas,
töpörtyű 990 Ft
3./ Baukó Pál (Gödöllő): muflonpörkölt erdei
gombával, vegyes körettel 790 Ft
4./ Berkes Family (Gödöllő): a.) birkapörkölt burgonyával 950 Ft, b.) Toroskáposzta 850 Ft, túrófánk (1 adag 3 db, helyben fizetendő) 300 Ft
5./ Lokálpatrióta Klub (Gödöllő): Csülkös pacal
burgonyával „Á la Józsi bácsi” 750 Ft
6./ Farkas Richárd, Seres István (Gödöllő): Vaddisznópörkölt szarvacska tésztával 790 Ft
7./ Mazula Istvánné (Isaszeg): Tárkonyos pulyka
zöldbab ágyásban rizzsel 790 Ft
8./ GAK Nonp. Közh. Kft. (Gödöllő): Bio zöldséges borjúpaprikás nokedlivel, salátával 990 Ft
9./ Huszai Lajos (Veresegyház): Nyúlpaprikás 990 Ft
10./ Nagy Zoltánné (Gödöllő): Babgulyás 590 Ft
11./ Veres Miklós (Budapest): Csülkös pacal burgonyával 790 Ft
12./ Erdélyi Vándor Székelyek Köre, Kasza Family (Gödöllő): a.) Erdélyi töltöttkáposzta 790 Ft,
b.) miccs mustárral és ínyencfalat padlizsánkrémmel 650 Ft
13./ Koch Ferenc, Szalai Imre (Isaszeg): Kakaspörkölt nokedlivel és palacsinta (ízes és kakaós ízesítéssel) 790 Ft
14./ K&H Menő-manók (Gödöllő): Paszuly K&H
módra (bab füstölt sonkával, kolbásszal, szalonnával) 650 Ft

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

2013.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Mély fájdalommal tudatjuk, hogy férjem
VÁRI JÓZSEF (sz. 1924 aug.30. meghalt
2013 márc.29-án) elhunyt. Kívánságának
eleget téve szűk családi és baráti körben
búcsúztattuk el, hamvasztattuk el.
Gyászolja felesége, lánya, veje. Emlékét
megőrizzük.

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
+Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési
felület? Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak
a mondanivalója szabhat határt, s mi meg
is írjuk Ön helyett! További információ:
70/381-76-94
INGATLAN
+Lakás Eladó - Egyetem közelében -Fácán
sor- 3+1 fél szoba, 80m2-es összkomfortos, egyedi fűtéses, I. emeleti társasházi lakás garázzsal, kedvező áron,
tulajdonostól eladó. Tel.: 20-572-3807
+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban
2szoba+ nappalis újépítésű ikerház
350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFtért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429
+ÁRON ALUL Szőlő utcában 69 nm-es,
nappali+2 szobás lakás eladó iár: 10.9
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!
+Eladó az Erzsébet krt-on műanyag
nyílászárós 2 szobás lakás Iár: 8.29 M Ft!!
20-804-2102
+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren
eladó 2 szobás felújított lakás Iár: 7.2MFt
20-8042102
+AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+
nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval,
340nm saját telekrésszel, kertvárosban
eladó. 20-772-2429
+JÓ VÉTEL Gödöllőn egyszintes 3szoba+
nappalis, garázsos, újszerű családi ház
600nm-es telekkel 26,9M-ós irányáron
eladó 20-772-2429
+Eladó! Gödöllő központjában újszerű,
kétszintes nappali+ két+fél szobás újszerű lakás zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20539-1988

+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 MFt 20-8042102
+SÜGŐSEN KERESEK kertvárosban 100180m2 családi házat vagy eladó telket.
20-944-7025
+Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim
részére
(20)804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.
Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2
fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz,
gondozott,
parkosított
udvar,
kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-4206243 (egész nap).
+Eladó Gödöllőn az Alma utcában, egy 500
nm-es építési telek, szoba-konyha, fürdőszobás faházzal, víz-villany van. I.ár: 6,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 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
+Eladó Gödöllő belvárosában, egy 400
nm-es telken álló100 nm-es nappali+2
szobás, felújított családi ház, díszkerttel,
fűthető garázzsal. Referencia szám: 3703.
I.ár: 23 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, az Erzsébet Királyné
körúton, egy 3 emeleti, 63 nm-es, két és
fél szobás öröklakás, erkéllyel. Referencia
szám: 3698. I.ár: 11 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, egy
másfél szobás, magasföldszintit, téglaépítésű öröklakás. Referencia szám: 3683 I.ár:
9,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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+Sürgősen eladó Gödöllőn, János
utcában egy 49 nm-es 2. emeleti, egyedi
fűtéses, nagy erkélyes öröklakás. Referencia szám: 3693 I.ár: 9,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a 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 20/9194870 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 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Vennénk gödöllői tégla családi házat 16
M Ft készpénzzel. LIPCSEY Ingatlaniroda,
06-30-6336-110, info@lipcsey-ingatlan.hu
+Gödöllőn 2,5 szobás 2.em. erkélyes, felújított lakás eladó 10,95 MFt-ért. LIPCSEY Ingatlaniroda, 30-6336-110, www.lipcsey.com
+Gödöllőn eladó egyszintes családi ház:
nappali +3 háló, garázs, 789 nm kert
22,5MFt. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-306336-110, www.lipcsey.com
+Központban, szigetelt házban eladó egy
2. emeleti 54 nm-es, 1+2 félszobás, konvektoros lakás saját tárolóval. Iár: 8,9MFt.
Érd: 06-30-491-5020
+Jó állapotú 75 m2-es családi ház eladó.
Irányára: 6,500,000 Ft. 2 +1/2 szobás,
összközműves, gázkonvektoros, pincével,
800 m2 telken, Turán, Verseny utcában.
0630/977-6665
+Sürgősen eladó! Aszódon masszív,
téglaépítésű 2+3 félszobás családi ház.
Nagy garázs, pince, gázcirkó. Központhoz
közel, aszfaltút mellett. 0630/977-6665
+Építési telek Kertvárosban, József A. u.
eladó. Mérete 540 m2, utcafrontja 25m.
Összközműves, ásott kúttal, beépíthetőség
30%. Ára: 5,800,000 Ft 30/ 977-6665
+Tulajdonostól eladó 69m2-es felújított,
konvektoros, 4. emeleti lakás a Szőlő
utcában. Ár: 12,0 m Ft. Mobil: 30-224-7563, http://lakas.crea.hu
+Gödöllő belvárosában, téglaházban
felújított, I. emeleti, egyszobás (34 nm),
parkettás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó. Ára 6,7 MFt. Tel: 30/350-4346
+Egri 65 nm-es 3 szobás, konvektoros
1.em. lakás eladó vagy gödöllőire cserélhető. Tel: 06-30-257-6786
+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
+Gödöllőn a Nádas utcában 1155 nm-es,
jelenleg külterületi TELEK ELADÓ. Az utca
összközműves, a telek 3 %-ban beépíthető. Ár: 3,19 MFt. Tel: 06-20-373-3255
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Május 03.péntek 21h Paddy and the Rats + Crazy Little Things majd hajnalig Dj Oldchool a lemezjátszóknál! (jegyek
a Kódexben!) 04.szombat 22h Chris Lawyer & Bricklake + Dj Bartha & Andrew G 10.péntek 21h Pokolgép +
Bermuda Rock Band + Krízis majd RockMetalDj program! 11.szombat 22h Zoltán Erika + Dj Tégla = Az Igazi Retro
Party (Fütyülős akció!) 15.szerda 20h Europa Liga döntő Tv-ken és kivetítőn! 17.péntek 18h Retro Punk Buli:
HétköznaPI CSAlódások + Prosectura: CSAK KORAI DALOKKAL!, Hatóságilag Tilos: VISSZATÉRŐ BULI! (Jegy:
2.000.- Ft Csak a rendezvény napján, a helyszínen kapható!) 18.szombat 20h Impro - Minden a történelemből
kimaradt Part 9. The Future - a ClubSzínház szervezésében (a jegyek az esti buliba is érvényesek!) 18.szombat 22h
Girls in the Night Party Wtf?!-Team szervezésben, egy éjszaka ami a lányoknak kedvez... Andrew G & Dj Bartha

+Kartalon eladó 2000-ben épült 130nmes ház: amerikai-konyhás nappali+
3szoba. Kovácsoltvas kerítés, gázcirkós.
Konyhabútor, tűzhely, mikró, mosogatógép, függönyök és egyes bútorok
ajándék. Ár:18,8MFt. 06-20-434-4034
+Gödöllőn a Dózsa György úton 1993-ban
épült 82 nm-es 2.em. cirkó fűtéses 3 és
félszobás, nagyon jó elosztású, részben
felújított lakás tulajdonostól eladó. Tel:
06-30-961-9343
+Erzsébet királyné körúti 60 nm-es, 2,5
szobás, 3.em. konvektoros tégla lakásunkat
gödöllői HÁZRA CSERÉLNÉNK értékegyeztetéssel, vagy eladó. Iár: 11,4 MFt.
Ingatlanosok ne hívjanak! Tel: 20-411-0749
+Gödöllőn,
Blahán
kertvárosi
zöldövezetben, gyönyörű panorámával,
garázzsal,
terasszal,
modern
nyílászárókkal 2 szintes, 4 szobás családi
ház (belső extrákkal) elérhető irányárral
azonnal eladó! Tel: 06-20-422-7168
+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
+888 nm-es TELEK a FENYVESBEN eladó
14.000,-Ft /nm áron. Érd: 20-517-4474
+TURÁN KASTÉLYHOZ közeli kertes ház
eladó csendes környéken 4,3 millióért.
Érd: 06-20-260-7422
+TÓALMÁSI hétvégi ház eladó, vagy elcserélném gödöllői vagy budapesti 2
szobásra ráfizetéssel. Tel: 20-5515-840
+IGÉNYESEN KIALAKÍTOTT 67 nm-es
lakás eladó Gödöllő belvárosában a
Remsey körúton. 2,5 szoba összkomfort +
erkély. Iár: 20,5 MFt. Érd: 30-560-8907
+Gödöllőn Paál L. közben (6-4-2.),
központi helyen eladó 1,5 szobás, földszinti, konvektoros, parkettás, 44 nm-es
lakás új nyílászárókkal, külön tárolóval.
Mozgáskorlátozottaknak is jól megközelíthető. Iár:8,8MFt. 06-20-777-9961
+ÁRON ALUL eladó 1070 nm-es bekerített
TELEK Gödöllőn 4,2 MFt-os irányáron, ill.
egy 2785 nm-es TELEK iár: 2,2 MFt-ért.
Tel: 06-30-771-5794
+ELADÓ vagy CSERE. Isaszegen,
csendes utcában, tömegközlekedéshez
közel, 75 nm-es, összkomfortos családi
ház 900 nm-es telken, sürgősen eladó,
vagy elcserélhető gödöllői erkélyes lakásra (1-2.em.) értékegyeztetéssel. Garázst
beszámítok. Iár:13MFt. Tel. este 7-9
között 06-20-918-9528
+GÖDÖLLŐN CSENDES KÖRNYEZTEBEN
lévő kertes családi házunkat elcseréljük új
építésű társasházra – vagy eladjuk. Minden
megoldás érdekel a hirdetés értelmében,
korrektség. Érd: 70-2829-248
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő központjában, 1 szobás, egyedi
fűtésű lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllőn, kiemelt övezetben, családi
ház felső szintje (130m2 alapterületű,4
szoba,konyha, 2 fürdőszoba elrendezésű
bútorozott lakás) hosszú távra, kedvező
feltételekkel kiadó. Tel: 06-20-9443356
+Kiadó Gödöllőn, a Kossuth L. utcában
egy két és fél szobás, erkélyes, bútorozott
öröklakás. Bérleti díj: 50.000.- Ft+rezsi.
20-919-4870
+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.

+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
+Gödöllő
KAZINCZY
KÖRÚTI
ALBÉRLETBE LAKÓTÁRSAT KERESÜNK.
Érd: 06-30-595-6883
+Kör utcában 1 + 2 félszobás, részben
bútorozott, konvektoros lakás igényesnek
kiadó. 55eFt /hó + rezsi. Tel: 20-242-8859
+Egyszobás garzonlakás, kerttel, saját
cirkófűtéssel, kiadó Gödöllő belvárosában, Citibank mellett 40.000Ft/hó +rezsi,
50.000 Ft kaució. Tel.: 70/941-8619.
+Családi háznál külön bejárattal bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba olcsón
kiadó (internet, kábeltévé). Buszmegálló
1 perc. Érd: 06-30-643-6742
+Gödöllőn a Szőlő utcában kiadó egy 69
négyzetméteres,
erkélyes
(szép
panorámás), harmadik emeleti, 1+2 félszobás, étkezős, kamrás, egyedi konvektoros fűtésű lakás, a ház előtt saját
parkolóval, tároló helyiséggel - hosszú
távra. A lakás minden helyisége pár napja
frissen festett és bútorozatlan. Bérleti díj:
55 ezer Ft/hó. Kéthavi kaució szükséges.
Tel.: 20/382-2819
+Gödöllő központjában felújított, 2
szobás, bútorozatlan, egyedi fűtésű lakás
hosszabb távra kiadó. 58.000,-Ft/hó + 2
havi kaució. Tel: 06-309-079-322
+Kerepesen 50 nm-es modern lakás
egyedi fűtéssel, alacsony rezsivel kiadó.
Világos nappali, amerikai konyha, hálószoba, terasz. Zárt udvarban parkolás. 0620-546-9097
+Gödöllő belvárosában 90 nm-es, egyedi
fűtésű, légkondis, tágas lakás április 1-től
85.000,-Ft + rezsiért kiadó. 2 havi kaució
szükséges. Tel: 06-309-617-621
+Gödöllőn, Palotakerten 3.em. 1,5
szobás, felújított, szabályozható távfűtésű,
bútorozott lakás júniustól hosszútávra
kiadó. Ár: 38.000,-Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd: 06-30-282-4963
+Gödöllőn téglaépítésű, konvektoros 2
szobás lakás kiadó. Érd: 06-70-372-4475
+Kiadó Gödöllőn a Fenyvesben egy 90 nmes lakrész külön bejárattal. 2 szoba, konyha
nagy nappalival, szép, igényes állapotban.
Parkolás udvaron belül. Közel busz, vonat.
Állandó alacsony rezsivel. 06-20-264-5307
+Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80
nm-es, bútorozott lakás nemdohányzóknak kiadó havi 70.000,-Ft + rezsiért. Tel:
06-30-287-8662
+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
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn,
mélygarázsban
1
db
parkolóhely kiadó (2100 Gödöllő, Petőfi
tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
+Gödöllőn, forgalmas helyen, 130 m2-es
üzlethelység (akár irodának v. bemutatóteremnek is alkalmas)kedvező áron,
hosszú távra kiadó.Tel: 06-20-9443356
+A GÖDÖLLŐI EÜ-i KÖZPONTBAN (SZTKban) A BÜFÉ ÜZEMELTETÉSE ÁTADÓ. Érd:
06-30-9503-957

+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
+Dohány koncesszió pályázatot megnyert
személyeknek kínálom eladásra Gödöllő
egyik forgalmas helyén található 80 és 20
nm-es
üzlethelyiségeimet,
ingyenes
parkolási lehetőséggel. I. ár: 80 nm=23,5
mFt, 20 nm = 4 m Ft. Érd.: 20-9194-870
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A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI
ÉS INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:
*A központban, 98 nm-es, nappali+ 3 szobás, amerikai
konyhás, 2003- ban épült, 3. emeleti, kéterkélyes, igényes
társasházi lakás liftes házban eladó. Iá.: 23,9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nm-es, második
emeleti, franciaerkélyes, felújított, egyedi (gázcirkó)
fűtésű, téglaépítésű lakás eladó. Iá: 7,3 mFt.
*A Fenyvesben nappali+ 3 szobás, 1980-ban épült
családi ház buszmegálló közelében 855 nm-es
telken, csendes utcában eladó. Irányár: 18,8 mFt.
*Szada és Veresegyház határán 2005-ben épült nappali
+ 3 szobás, két fürdőszobás földszintes ház garázzsal
912 nm-es, ősfás telken sürgősen eladó. Iár: 29 mFt.

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69.
(VÜSZI) őrzött telephelyén kamerával
védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra,
iskoláknak sok helyiséggel. Érdeklődni
lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy
a +36 20/391-0410 telefonszámon
+Zsámbokon 23 éve működő vas-műszaki üzlet, áruval, céggel, - haláleset miatt eladó, vagy bérbeadó. Esetleg rákoscsabai
vagy
gödöllői
ingatlan
beszámítható. Tel: 06-70/333-0636
+Gödöllőn a Mátyás király utca 83.sz.
alatt jól menő ÜZLET (élelmiszer bolt és
presszó) kiadó. 200 nm raktárakkal
együtt. Tel: 06-20-9557-506
+KIADÓ! Gödöllő központjában Petőfi
téren 40 nm-es légkondicionálóval,
riasztóval, biztonsági ráccsal felszerelt
üzlethelyiség májustól. Érd: 70-568-9207

Állattartótelepekkorszerƾsítésével
ésbiogázüzemeképítésével
foglalkozó,gödöllƅiszékhelyƾ
StallprofiMagyarországKft.


gépészmérnököt
keres

+GARÁZS ELADÓ a KAZINCZY KÖRÚTON.
Tel: 06-70-224-7137
+Gödöllőn, a Szabadság úton 110 nm-es
üzlethelyiség
kiadó
jó
parkolási
lehetőséggel. Tel: 06-20-9888-997
+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, 84nm, a Remsey krt.22. alatt. Igényes,
újszerű, klimatizált, nagy üveges sarok
portál. Tel: 28/430-209 (munkaidőben).
+Gödöllőn a Kastély közelében az
Alvégen, 10 éve működő, 50 nm-es
ÉLELMISZER – VEGYESBOLT teljes berendezéssel,
bejáratott
vevőkörrel
hosszútávra kiadó. Bérleti díj és kaució
megegyezés szerint. Tel: 06-70-314-8389

Inventor
felhasználóigyakorlattal.
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Ͳ legalább3évInventortervezési
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Ͳ társalgásiszintƾangolnyelvtudás


Amitkínálunk:
Ͳ versenyképesfizetés
Ͳ szakmaielƅrehaladás
Ͳ családiaslégkör


Önéletrajzátazinfo@stallprofi.hucímre
várjuk.

ÁLLÁS
+FODRÁSZT KERESEK SZÉPSÉGSZALONBA. Tel: 06-70-7753-255

www.stallprofi.hu



Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az irodában vagy telefonon
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+FELSZOLGÁLÓ/PULTOS MUNKAKÖRBE
MUNKATÁRSAT KERESÜNK. Érd: 30-400-4762
+Nemzetközi
gépjárművezetőket
keresünk „C+E” kat. jogosítvánnyal.
Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges. Jel: +36307222900.
+Korrekt, megbízható hölgy takarítást vállal. Tel: 06-30-353-7245
+A MISSY Szépségszalonba azonnali
kezdéssel KOZMETIKUS kolléganőt
keresünk, továbbá MASSZŐRT, és
FODRÁSZT. Érd: 06-70-670-6813
+CNC-NT szakembereket keresünk győri,
illetve budapesti munkahelyre, horizont
esztergályosokat, hagyományos marósokat, esztergályosokat és nehézgépkezelőket. (Gyakorlat szükséges. Szállás
biztosított.) Érd: 06-70-384-7138, 06-70366-3401, rasi@gmail.hu
+Friss nyugdíjas Eü dolgozó – empátiával,
szeretettel - gondozná, felügyelné: idős,
beteg vagy gyerek hozzátartozóját.
Hétvégén, ünnepnap is! Tel: 20-354-9688
+Lakásfelszerelési cikkek értékesítéséhez minimum középfokú végzettségű, és
minimum 5 éves üzletkötői és kisteher
gk.vezetői tapasztalattal rendelkező
munkatársat keresünk gödöllői munkahelyre. Tel: 06-30-6811-284
+Megbízható, gyerekcentrikus, káros
szenvedélytől mentes középkorú nő vállalja bármilyen korú gyermek felügyeletét.
06-30-341-7502
+Gödöllői közjegyzői irodámba hagyatéki
ügyek intézésére, okirat szerkesztési
feladatok ellátására adminisztrátor
munkatársat keresek. Elvárások: Mikrosoft Word magas szintű ismerete, precíz, gyors, önálló munkavégzés.
Közjegyzői irodában szerzett tapasztalat
előnyt jelent. Fizetés: megegyezés szerint.
Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajz benyújtásával a hajdi@mokk.hu e-mail
címen 2013. május 20. napjáig.
+VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft. Munkaerő
felvételi felhívása gépkocsivezető, útkarbantartói állásra. A VÜSZI Nonprofit Kft.
útkarbantartásban jártas gépkocsivezetőt
keres gödöllői telephelyre az alábbi
feltételekkel: Feladat: útkarbantartói
gépjárművek és tartozékaik kezelése,
üzemeltetése (UNIMOG, MULTICAR).
Elvárás: B, C, E jogosítvány, jó fizikai
állóképesség. Előny: gépkezelői vizsga,
fenti munkakörben való tapasztalat, illetve
gyakorlat. Jelentkezés: Önéletrajzokat várjuk a vuszikft@gmail.com e-mail címre
valamint levélben: VÜSZI Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő Dózsa György út 69.
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SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+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
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650

+KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb
kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+KÖNYVELÉS,
cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár
azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek,
fürdőszobák
felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+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
+PALATETŐK
ÁTFEDÉSE
BONTÁS
NÉLKÜL, cserepes lemezzel, vagy
bitumenes lemezzel! Tel: 06-30-368-3810
+SZEKERES MÁRTA – FODRÁSZ –
GÖDÖLLŐ, Remsey krt. 4. fszt. 1. (Bejárat
a belső udvarból) Tel: 06-28-422-812, 0630-548-3648
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó –
sziklakert építése, automata öntözőrendszer telepítése. Referenciák, garancia. Tel:
06-20-9449-154
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650
+Magánlakás,
társasház,
iroda
TAKARÍTÁSÁT, nagytakarítását, KERTGONDOZÁST vállalok állandó vagy alkalmi jelleggel Gödöllő és közvetlen
környékén. Tel: 06-30-341-7502

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

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

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

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

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
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Gödöllői Szolgálat
EGYÉB

+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

+A 21 éves, gödöllői CAVALETTA NŐIKAR
szoprán, mezzo és alt szólamába szeretettel vár új kórustagokat. Felvételi követelmény csak az éneklés szeretete és a
szép, tiszta énekhang. További információkért bátran hívható
Kufferstein Nelli kórustitkár: 20-5010-190

+GERINCNYÚJTÓ DENEVÉRPAD újra
elérhető Gödöllőn. Érd: 06-30-911-7536
+FOGYÓKÚRA
éhségérzet
nélkül
fülakupunktúrával. Diétás tanácsadás.
Több éves tapasztalat. Bejelentkezés: 0630-2310-443 (14 óra után) Sári Andrea
www.tubamirum.eu

+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

+Figyelem! Új! FLABELOS mozgásterápiás készülék a mozgáshiány megoldására! Fiatalnak, idősebbnek egyaránt
ajánlott! Gödöllőn, a Patak téren a szoláriumban. Havi bérlet mindennapos
használatra, kedvező áron. Alkalmanként:
500Ft/10 perc. Nyitva: H-P-ig 9-20 óráig,
Szo: 8-13-ig. Tel: 06-28-412-564
ADÁS~VÉTEL
OKTATÁS

+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó
mellől eladó. 1liter 2eFt. Érd.: 30 8518 763
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+VÁSÁROLNÉK gyűjteményembe 1950 –
1970-es évek közt gyártott FA, LEMEZ ÉS
TÁVIRÁNYÍTÓS JÁTÉKOKAT. Hívjon bizalommal! Tel: 06-20-9375-051
+Eladó fél áron! 1-7 évesig lányjátékok,
műa. kismotor, bébihinta, kisbicikli
(2ker.), gyerekszivacs, fotel –kinyitható
(2db), színes TV, kondigép, kondipad,
kétkarú súlyzók, stb. Gödöllő, Erkel 4. 0630-418-7206, 06-70-619-9079

+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire való felkészítést
kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.:
70/609-7748
+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: 30-908-4130.

+ANGOL, NÉMET és kreatív kézműves napközis OVIS és ISKOLÁS TÁBOROK! Játékos,
ismeretterjesztő foglalkozások, medencézéssel, kézműveskedéssel, angol/német
nyelvtanulással. Anyanyelvi tanárok is!
Naponta 7.30 - 17.00-ig, 3x étkezéssel. Díj:
25.000 Ft, I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2.
Tel.:28/511-366, info@ili.hu
+ANGOL Diplomás nyelvtanár több éves –
nyelvterületen is szerzett – tapasztalattal
felkészítést vállal nyelvvizsgára, érettségire,
interjúra. Akár el is kezdheted, vagy gyakorolhatod velem az angolt. Érd: 30-378-7781

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

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

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

+TENISZEZZEN nálam a
Blahán
ideális
környezetben,
kiváló
minőségű
salakos
pályán. 1.000,-Ft /óra.
Oktatás szakedzővel!
Tel: 06-70-409-1057
+Gödöllői fiatal pár
E L T A R T Á S I
SZERZŐDÉST
kötne
idős személlyel, ingatlanra, odaköltözéssel.
Havi járandósággal, gondoskodással
tudunk
segíteni. Hívjon bizalommal elbeszélgetésre a
következő telefonszámon: 06-30-907-8262
+Társés
nerközvetítés.
20/9455-583.

partTel.:

+Hastáncosnő fellépést
vállal. Tel.: 20/9455583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2013. MÁJUS 8.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Bolgár Zsuzsanna, Duna u. 4.,
Szabó Lajos, Tátra u. 5.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Centner János, Öreghegy u. 6.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Bagyinka Pálné, Jókai u. 6.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Kis Sándor. Szent János u.
8/a., Szabó Krisztina, Komáromi u.
52.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kalász Sándor,
Hétház u. 1., Tóth M. János, Sió u.
6.

Utazz velünk:

Hajózás TUI módra
Az elmúlt években igen népszerűvé váltak a
luxus hajóutak. A TUI, Európa legnagyobb
utazásszervezője ebben is a legprofibb oldalát
mutatja. Egy luxushajóút a TUI-val több,
mint gondolná.
Fiatal hajóflottája fedélzetén maximális kényelem várja a pihenni vágyókat. A hajókon
kialakított tágas tereken nem csak a hajózás
szerelmesei érzik jól magukat, hanem minden
korosztály. A TUI többet nyújt, hiszen egy
’Mein Schiff’ utazás már magában foglalja a
máshol külön kötelezően fizetendő költségeket, mint pédául a borravalót, az éttermi és
napközbeni italfogyasztást, a sportlétesítmények és szauna használatát, a kabinokban pedig kávéfőzővel és kávékapszulával várják a
vendégeket. Az alkoholos és alkoholmentes
italok, valamint a koktélok úgyszintén az all
inclusive ellátás részét képezik, több, mint
140 féle italból választhat az utazó. Míg más
hajótársaságoknál az átlagos költés a befizetett részvételi díjon felül napi 80 EUR, ezt az
összeget a TUI hajóin már nem kell a helyszínen kifizetni, hiszen a nagyon magas színvonalú Prémium All Inclusive szolgáltatás tartalmazza. A gyermekes családok számára igazi
paradicsom az „úszó szálloda”, hiszen míg az
apróságok és tinik jól szórakoznak a szakképzett személyzettel működő gyerekklubban,
addig a szülők élvezhetik a kilátást, a napozást, vagy épp kiruccanhatnak a szárazföldre
és megismerkedhetnek az aktuális célország
szépségeivel. Az esti parádék, showműsorok
szintén magas színvonalon szórakoztatják a
közönséget.
A TUI Cruises mindenkire gondol, így a különleges alkalmakra, mint például nászút

vagy egy kerek házassági évforduló is remek
választás egy ilyen hajóút, hiszen a TUI-nál
mindig az a legfontosabb, hogy a vendég jól
érezze magát és felejthetetlen élményekkel
térjen haza. A nászutasok számára kedvezményes részvételi díjat kínál a TUI.
A ’Mein Schiff’ hajók fedélzetén mindenki
gondtalanul otthon érezheti magát!

Sissy Utazási Iroda ajánlásával

