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Az Arpeggio Gitárzenekar meghívására Budapestről, Pomázról és Szentendréről érkeztek vendégzenekarok az V. Gitárzenekari
Fesztiválra.
(5. old.)
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Rövidesen két szoborral gazdagodik Gödöllő. Ferenc Józsefé a kastély előkertjébe, Grassalkovich I. Antalé pedig a Testőrlaktanya
elé, az Alsóparkba kerül.
(6. old.)

Hetedik alkalommal rendezték meg az Alsóparkban városunk óvodásainak a Manó Maratont, amin nyolc kategóriában hirdettek
győztest.
(8. old.)

Koronázási hétvége

Irodalmi kalandozások két héten át

Királyi programok

Könyvbemutatók, olvasóvetélkedő
és szecessziós időutazás jellemzik
az idei „A Könyv Ünnepe” rendezvénysorozatot, ami május 28-tól június 6-ig számtalan igényes kulturális programot kínál az irodalom
iránt érdeklődőknek.
Sz. Jánosi Erzsébet, az IRKA, Pataki Pál, Czigány György, Simon Erika és Ambrus Gizella könyveit ismerhetik meg az olvasók, és az óriási
érdeklődés miatt a szombati előadást
követően június 5-én is színpadra állt
a Cantus Ludus Énekegyüttes, hogy a
múlt század elejének, a szecesszió korának többek között irodalmi értékeit
is bemutassa.
A rendezvénysorozat részeként a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ adott otthont a Gödöllő Irodalmi Díj átadási ünnepségének, június 1-jén. A díjat Gödöllő város önkormányzata, a Gödöllői Városi Könyvtár Irodalmi Kerekasztala, az
IRKA, valamint a Gödöllői Ottlik

Kör alapította azzal a
céllal, hogy Gödöllő
és a kistérség tehetséges, pályakezdő irodalmi alkotóit felkutassa, támogassa, elindítsa az írói pályán,
valamint elismerésben
részesítse. A kiírásra 59 alkotó összesen
93 művel – ebből 41
próza – jelentkezett.
Közülük választotta ki
a zsűri a nyolc díjazott
alkotást.
A résztvevőket dr.
Gémesi György polgármester és Dombóvári László, a Gödöllői Ottlik Kör elnöke
köszöntötte, majd Istók Anna, az IRKA vezetője foglalta
össze a pályázattal kapcsolatos tapasztalatokat.
Mint elmondta, az irodalom és szecesszió kapcsolata kevéssé ismert fo-

Fotó: Korondi Judit

Időutazás versben, zenében, filmben

galom, elő kellett tehát venni a lexikonokat, szakkönyveket és utána járni a témának, hogyan lehet szecessziós irodalmi pályázatot hirdetni. A búvárkodás annyira sikeres volt, hogy

az időközben formálódó könyvtári
szecessziós kiállításban is helyet kapott végül egy irodalmi rész.
(folytatás az 5.oldalon)

Ferenc József és Erzsébet királyné
1867. június 8-án történt megkoronázására emlékezik a Gödöllői Királyi
Kastély és az Erzsébet Királyné Szálloda a hétvégén. A háromnapos rendezvénysorozaton számtalan kulturális és szórakoztató program várja az
érdeklődőket: kiállítások, koncertek,
testvérvárosaink bemutatói, gasztronómiai különlegességek, operettgála
és látványos koronázási menet ragadja az érdeklődőket vissza a monarchia
korába, megidézve a kiegyezés utáni
„boldog békeéveket”.
A programok június 7-én kezdődnek, 16 órakor nyílik meg az Erzsébet
Királyné Szállodában az Erzsébet királyné és a gasztronómia című kiállítás a Sisi Baráti Kör rendezésében, s
egyúttal ezzel a rendezvénnyel köszöntik a szálloda fennállásának 5., és
az épület, az egykori községháza 100.
évfordulóját.
Délután ötkor már a kastély előkertjében folytatódnak az események, itt
avatják fel Ferenc József fehérmárvány
mellszobrát.
(folytatás a 6. oldalon)
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Kedvező konstrukciók a Rézgombos mélygarázsban

Takarítás a Gödöllői Arborétumban

Bérlettel olcsóbb a parkolás

Megújuló természeti érték

Már lehet igényelni a bérleteket a VÜSZI Kft.
Dózsa György úti ügyfélszolgálati irodájában
a Rézgombos-ház mélyparkolója használatára. Az új lehetőség nem csak megkönnyíti a
parkolást, de a felszíni parkolásnál jóval nagyobb biztonságot is nyújt.

200 tonna zöldhulladékot és
100 tonna szemetet szállított
el a Gödöllői Arborétumból és
környezetéből a Pilisi Parkerdő Zrt. A 350 hektáron 15 km
utat tettek rendbe, lenyesték a
belógó ágakat, eltávolították a
veszélyes fákat.

jellemző lágyszárú szint, cserjeszint,
lombkoronaszint kíséretében láthatjuk.
Az arborétum a természetben megtalálható fafajok és a nemesített erdészeti
fajták génbankjaként is működik.
Erdeifenyő, kocsányos tölgy, akác,
vörösfenyő és sok egyéb faj jól dokumentált törzsültetvényei élnek itt máig.

2012. szeptemberében egy évre szóló
megbízást kapott a Pilisi Parkerdő Zrt.
a Gödöllői Arborétumban szükséges
erdészeti és fenntartási munkák elvégzésére. A parkerdő gazdálkodásban közel 50 éves tapasztalattal rendelkező
Pilisi Parkerdő Zrt. célja,
hogy a Gödöllői Arborétumban újra színvonalas
pihenési és sportolási lehetőséget biztosítson a
lakosság számára.
A Gödöllői Arborétum
az ország egyetlen olyan
erdészeti növénygyűjteménye, ahol a fafajokat a
velük kialakult társulásokban, erdőszerűen, a

Az erdészeti kutatások folyamatosan
zajlanak a területen az ERTI-vel kötött
együttműködési megállapodás alapján.
Az arborétum jelenlegi teljes területe
350 ha, amiből 130 ha az öreg arborétum, amely folyamatosan díjmentesen

A létesítményben 74 férőhely áll a gépkocsival érkezők
rendelkezésére, de a kerékpárosokra is gondoltak, számukra is kialakítottak tárolókat.
Mivel a gépjárművek száma folyamatosan nő, egyre
fontosabb feladat a parkolási lehetőségek biztosítása, a
gépjármű tulajdonosok körében pedig egyre inkább
nemcsak a közeli, hanem a minél nagyobb biztonságot
nyújtó parkolók iránt nő az igény. A nemrég megnyílt
mélyparkolóban amellett, hogy zárt helyiségben, az
időjárás viszontagságaitól védve vannak a gépjárművek, 24 órás kamerás megfigyelés növeli a biztonságot.
A különböző bérleti konstrukciók rendkívül kedvezőek, s mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások számára igénybe vehetők, 1, 3, 6 és 12 hónapos
időtartamra.
A mélyparkoló természetesen nemcsak a bérlettel rendelkezőket várja, a belvárosba érkezők a szabadtéri parkolóknál kedvezőbb, 200 Ft/óra díj ellenében vehetik
igénybe.
jk

PARKOLÓ BÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK
1 hónapos: 15.000 forint
3 hónapos: 40.000 forint
6 hónapos: 75.000 forint
12 hónapos: 130.000 forint
A mélygarázs azok számára is kiváló lehetőséget nyújt, akik
ha nem is 24 órában, de vagy nappal, vagy éjszaka
szeretnék fedett helyen tudni gépjárművüket.
Az ő számukra új lehetőség az alábbi:
7-20 óráig érvényes, 1 hónapra: 11.000 forint
20-7 óráig érvényes bérlet (éjszakai), 1 hónapra: 7000 forint

Nemsokára megnyílhat a B+R parkoló

Közterületi munkák
Városszerte zajlanak a közterületi munkák. A csapadékos
idő ellenére az ütemezés szerint dolgoznak a VÜSZI Kft.
munkatársai.
Nem nélkülöztük az égi áldást a elmúlt napokban, de a csapadék városunkban sehol sem okozott jelentős
problémát. Ez nagyrészt az elmúlt
években végrehajtott csapadékvíz-elvezető-rendszer fejlesztésnek köszönhető. Mivel egyre gyakoribb,
hogy egyszerre jelentős mennyiségű
csapadék zúdul le, a VÜSZI nagy
gondot fordít az árkok karbantartására.
A napokban is, folyamatos a nem burkolt árkok és a padkák kaszálása. Ez
azonban olyan feladat, amit nem csak
a VÜSZI-nek kell elvégeznie, hanem
azoknak az ingatlantulajdonosoknak
is, akiknek az ingatlana előtt az árok
elhalad. Mivel erről sokan szeretnek
megfeledkezni, folyamatosak az
ellenőrzések. Mint megtudtuk, a közterület felügyelet az elmúlt hetekben

már több mint húsz esetben indított
közigazgatási hatósági eljárást a kötelezettségüket elhanyagoló ingatlantulajdonosok ellen.
A csapadékos idő ellenére folyamatosak a felújítási munkák. A Széche-

hozzá, ahol az feltétlenül szükséges. A
munkák az időjárás függvényében 2-3
hétig tartanak.
Folyamatos a közutak karbantartása
is, a burkolati hibákat a város teljes
területén ütemezés szerint javítják.
Finisbe ért a B+R parkoló rendbetétele. Mint arról korábban beszámoltunk, a korábbi kivitelező által el
nem végzett, vagy a mérhetetlenül
silányan megvalósított kivitelezési
munkákat kellett elvégezni az épü-

Az arborétum területén
jelenleg 147 fenyő és
nyitvatermő, illetve 875
lombos fa és cserje található.
nyf

Szent István Egyetem

Jubileumi diplomaosztó
Jubileumi diplomákat adott át június 1-jén a Szent István Egyetemen dr. Posta Katalin, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar általános-, tudományos- és külkapcsolati dékánhelyettese és dr. Szabó István, a Gépészmérnöki Kar dékánja.
Az ünnepségen egy-egy rubindiplomást, két gyémántdiplomást és 104
aranydiplomást köszöntöttek. A műsorban a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének tagjai működtek közre.

nyi utcában már elkészült a megújult
járda, a héten új helyszínen, az Ibolya
utca páros oldalán, a Virág köz és a
Damjanich utca közötti szakaszon végeznek szakaszos járdafelújítást. A
szakemberek korábban már felmérték, hol szükséges megbontani a jelenlegi építményt, és csak ott nyúlnak

leten és a területen, hogy végre birtokba vehessék a kerékpárral az állomásra érkezők. Az elmúlt hetekben
többek között az aszfaltozásra, burkolat és lábazat javításra került sor.
A tervek szerint a műszaki átadást
követően rövidesen megnyithat a
létesítmény.
jk

Legyen Gödöllő a legszebb település

„Lájkoljuk” az Echo TV oldalát!
Gödöllőről készített filmet az Echo
TV a hazánk településeit bemutató
sorozatában, melynek keretében a
nézők dönthetik el, melyik települést
tartják a legszebbnek. Természetesen
városunk lakói is szavazhatnak, azaz
„lájkolhatják” a műsor Facebook-oldalán a gödöllői filmet.
Ehhez nem kell mást tenni, mint a
közösségi portálon megkeresni „A
legszebb magyar település” oldalt,
„lájkolni” ezt, majd az oldalon belül
Gödöllő albumát. A Gödöllőről szóló
film bemutatja többek között a kastélyt, városunk megújult főterét és
Máriabesnyőre is elkalauzolja a nézőket. A sorozatot vasárnap délelőttönként 11.30-kor vetítik, de a filmek a
Youtube-on is megtekinthetők.
A győztes településről, jutalomként, három hónapon át minden eseményről beszámol az Echo TV.
(kj)

látogatható terület. Ennek mintegy 15 százaléka park jellegű, főleg
rekreációs célokat szolgál.

Elsőként a 70 évvel ezelőtt végzett dr. Bánki
Horváth Béla vette át
diplomáját.
A Szent István Egyetem
vasdiplomát adományozott dr. Szabó Lászlóné
szül.: Gyarmathy Ilona,
gyémántdiplomát adományozott dr. Bóta László
Sándor és Frankó Károly részére.
Dr. Hegedűs Sándor a Mezőgazdaságtudományi Karon végzett évfolyam, dr.
Szendrő Péter professzor, rector emeritus a Mezőgazdasági Gépészmérnöki
Karon végzett évfolyam nevében tolmácsolta köszönetét a jubileumi diplolt
mákért.

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
NYÁRI MEGJELENÉSEI
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat
júliusban és augusztusban az alábbiak szerint jelenik meg:

A nyári szünet előtti utolsó megjelenés:
JÚLIUS 9.,
majd négyhetes szünet következik.
Az első augusztusi megjelenés időpontja:
AUGUSZTUS 13.

20.

2013. június 5.

Gödöllői Szolgálat 3

Közélet

Beszélgetés dr. Urbanics Gáborral

Sikeres városi pályázat a múzeum működtetésére

A Gödöllői Járási Hivatal fél éve

Minden harmadik nyert

Lassan fél éve, hogy megkezdték
működésüket a járási hivatalok,
amik a korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy részét is átvették. Dr. Urbanics Gáborral, a Gödöllői Járási Hivatal
vezetőjével az elmúlt hónapok tapasztalatairól és a tervekről beszélgettünk.

– A fő szabályunk: első az ügyfélkiszolgálás. A munkatársaink ennek
megfelelően dolgoznak, s valóban
nincsenek könnyű helyzetben, hiszen
a 8-20 óráig történő ügyfélfogadás
miatt két műszakban kell helytállniuk, s emellett heti több alkalommal
kormányablakos képzésen is részt
vesznek.

– Valójában már több mint félévi
munka van mögöttünk, hiszen miután
a múlt év októberében véglegesítették
az együttműködést a Pest Megyei Kormányhivatal és a járáshoz tartozó települések között, azonnal megkezdődött a munka: a személyi feltételekkel, a helyiségekkel és az infrastruktúrával kapcsolatos feladatok és a finanszírozási kérdések tisztázása. Január 2-án úgy fogadtuk az ügyfeleket,
hogy azok szinte semmit sem vettek
észre abból, hogy szervezeti váltás
történt. Hozzánk került az okmányokkal, a gyámüggyel, a szabálysértésekkel és a szociális kérdésekkel kapcsolatos ügyek intézése, továbbá a Gödöllői Járási Hivatalhoz tartozik szakigazgatási szervként az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, a Földhivatal, a Munkaügyi Kirendeltség, a Népegészségügyi Intézet, a Gyámhivatal és az Építésügyi
Hivatal. Február elsejével az országban elsőként Pest megyében, így Gödöllőn is bevezettük a hétköznapi
8-20 óráig tartó ügyfélfogadást.
– Hogyan fogadták ezt az ügyfelek?
– Az eddigi visszajelzések egyértelműen pozitívak. Az okmányirodában hetente végzünk ügyfélelégedettségi felmérést, s ennek a tapasztalatait
felhasználjuk majd a Kormányablakok kialakításánál is. Érdekes azonban, hogy még mindig kevesen élnek
a 17 óra utáni ügyintézés lehetőségével, de remélhetőleg ez a jövőben
arányosan változik.
– És a munkatársak hogyan birkóznak meg a megnövekedett feladatellátással?

– Ez az oka, hogy sokszor azt tapasztalhatják az ügyfelek, hogy kevés az ügyintéző?
– Igen, a képzés miatt a bent lévő
kollégákra most sokkal nagyobb teher
hárul, júliustól azonban már könynyebb lesz a helyzet. Az év végétől
kiépülő Kormányablakok pedig már
több mint 2000 ügyben állnak majd
az ügyfelek rendelkezésére, itt intézhetik majd többek között az ingatlannal, a vállalkozással kapcsolatos, a
földhivatali, a gyámhivatali, az építéshatósági, a munkaügyi, illetve az
otthonteremtési, gyermektartásdíj állami megelőlegezésével, lakásfenntartási kérelemmel vagy haláleset bejelentésével kapcsolatos ügyeket is.
És mindezt egy ablakban, egyszerre
akár több ügyet is intézve, sorbanállás
nélkül, minden hétköznap 8-20 között. A gödöllői járás területén előzetes számítások és tervek szerint 3 Kormányablak nyílik, Gödöllőn, Veresegyházon és Pécelen, a munkaállomások száma 52 lesz, ebből Gödöllőn
33.

– Ezeket a munkaállomásokat a
jelenlegi okmányirodában alakítják ki?
– Nem, munkatársaink új helyen
várják majd az ügyfeleket, amiről
még folynak az egyeztetések, ilyen
létszámú csapat már nem férne be a
jelenlegi irodákba. A tervek szerint az
év vége felé kerülhet sor az átköltözésre, erről természetesen időben
adunk majd tájékoztatást.
– Eddigi működésük során, mely
területen volt a legnehezebb dolguk?
– Az okmányirodai munka adja a
legtöbb megoldandó problémát. Ez
nem csoda, hiszen itt fordulnak meg a
legtöbben, s a munkatársaink rendkívül leterheltek. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a gödöllői járás Pest megye, azaz a legnagyobb magyar megye legnagyobb járása 15 településsel és 138.000 lélekkel. Igaz, vannak más járási településeken is okmányirodák (Pécelen és
Veresegyházon), kirendeltségek (Csömör, Mogyoród és Kistarcsa), ügysegédek (Erdőkertes, Isaszeg és Dány),
vagy a 15 önkormányzatnál hatósági
munkatársak, de a legnagyobb ügyfél- és ügyforgalom itt, Gödöllőn bonyolódik le.
– Már említette, hogy rövidesen
új helyre költözik a jelenlegi okmányiroda, ami majd kibővített
hatáskörű kormányablakként működik a jövőben. Emellett milyen
fejlesztéseket terveznek?
– Folyamatban van a baba-mama
szobák, vagy sarkok kialakítása. Erre
nagy szükség van, hiszen sokan jönnek hozzánk úgy, hogy kisgyermeküket is magukkal hozzák. Ez minimális ráfordítást jelent részünkről, de
kényelmesebbé, kulturáltabbá tehetjük a hozzánk gyermekkel érkezők
ügyintézését is. Bízunk benne, hogy
ügyfeleink továbbra is elégedettek
lesznek munkánkkal, itt az okmányirodában épp úgy, mint a hozzánk tartozó többi hivatalban.
(KJ)

Megszűnnek az anyakönyvi kivonatok

Nem kell több papír!
Jövő júliustól már nem papír alapon,
hanem elektronikusan vezetik az
anyakönyveket. Ez az állampolgári
ügyintézést és az anyakönyvvezetők
munkáját is egyszerűsíti. A hírt azt
követően jelentették be, hogy az Országgyűlés május 27-én 299 igen, 43
nem szavazat ellenében elfogadta az
elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggő törvénymódosításokat.
A döntés értelmében egységes, az
egész országra kiterjedő rendszert vezetnek be. Az eddigi négy anyakönyvi
típust (születési, házassági, a bejegyzett élettársi kapcsolatokat rögzítő és
halotti) egy váltja fel.
Az új rendszer már nem eseményekhez, hanem személyekhez köti
az adatokat, de ez alapján is lehet
majd kivonatot és hatósági bizonyítványt kiállítani. A dokumentumok
bármelyik anyakönyvvezetőnél, de
még a külképviseleteken is kikérhetők lesznek.
Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás tartalmazni fogja az apai
elismerő nyilatkozatokra vonatkozó
adatokat is.
Az új rendszer bevezetésével szükségtelenné válik a házassági anyakönyv aláírása, pótlására azonban bevezetik a házasságkötési lapot, így
megmarad az aláírás ünnepélyes szertartása.
Az eddigi, papíralapú anyakönyvek egyelőre még használatban ma-

radnak, a változások felmerülésekor
digitalizálják majd őket.
A jogszabály tartalmazza az anyakönyvi adatok kutathatóságának szabályait is. A változtatások csaknem

egymilliárd forintos informatikai fejlesztést igényelnek, amelyet uniós pályázati forrásból finanszírozna az állam.
(bj)

13,5 millió forintot nyert Gödöllő
város önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériuma pályázatán a Gödöllői Városi Múzeum
működésének támogatására.
Csak azok az önkormányzatok pályázhattak, akik 2013. január 1-je
előtt is fenntartották az adott intézményt, ami nem tartozik a kötelező
önkormányzati feladatok közé.
A feltételek között szerepelt, hogy
legalább egymillió forint támogatást
biztosítanak saját költségvetésükből a
feladat ellátására, amit városunk jelentősen túlteljesített, hiszen a Gödöllői Városi Múzeum éves szinten csaknem 40 millió forintot kap az önkormányzat büdzséjéből.
A támogatás hiánypótló lehetőség,
kifejezetten múzeumok működésére
fordítható, s nagy segítséget jelent az

intézménynek, aminek nem csak a
Hamvay-kúriába lévő kiállítási teret
és irodákat, hanem az általuk működtetett Királyi Várót, az ott lévő kiállításokat is működtetni kell.
A minisztériumhoz összesen 33 pályázat érkezett be, 36 muzeális intézmény támogatására, s 11 felelt meg az
elvárásoknak, a Gödöllői Városi Múzeum mellett a Jantyik Mátyás Múzeum (Békés), Szántó Kovács János Területi Múzeum (Orosháza), Tessedik
Sámuel Múzeum és Szárazmalom
(Szarvas), Tornyai János Múzeum
(Hódmezővásárhely), Hansági Múzeum (Mosonmagyaróvár), Tatabányai
Múzeum, Magyar Földrajzi Múzeum
(Érd), Marcali Múzeum, Völgységi
Múzeum (Bonyhád), Reguly Antal
Múzeum és a Népművészeti Alkotóház (Zirc) kapott az összesen 135,5
millió forintos támogatásból.
(bj)

Nálunk tárgyaltak az európai királyi kastélyok vezetői

Gödöllő is vezető szerepben
Múlt héten tartotta éves közgyűlését
az Európai Királyi Kastélyok Szövetsége a gödöllői kastélyban. Az éves
közgyűlést minden évben más helyszínen rendezik, tavaly a Rosenborgkastély Koppenhágában volt a házigazda, idén pedig a Gödöllői Királyi
Kastély.
Az összejövetelen meghatározták
az elkövetkező évek számos fontos
szakmai találkozójának témáját, melyeken a tagok szakmai képviselői
cserélik ki tapasztalataikat. A szervezet elnöke, Catherine Pégard, aki a
versailles-i kastély igazgatója, örömtelinek nevezte, hogy a gödöllői kastély aktív tagja a szervezetnek és
igazgatója révén az elnökség munkájában is részt vesz.
A tanácskozáson számos fontos témát áttekintettek. A Kultúrpont Iroda

– ami az EU kultúra programjának hivatalos magyarországi koordinátora –
tájékoztattak a résztvevőket az új
2014-2020-as költségvetési ciklus lehetséges kulturális, örökségvédelmi
pályázatairól, és egyeztették azoknak
az úgynevezett technikai találkozóknak a témáját, melyek köré a következő évek szakmai együttműködését
építik.
Szeptemberben ismét rendeznek
Gödöllőn egy találkozót azoknak a
szakembereknek, akik a közösségi
média és az internet használat kapcsán osztják meg tapasztalataikat
egymással.
A rendezvényen újraválasztották a
szervezet elnökségét, aminek ismét
tagja lett Gönczi Tibor, a kastély
igazgatója is.
(bdz)

Csak a frakciótól válik meg dr. Ángyán József

Nem vállalható törvény...
Dr. Ángyán József 95 százalékos bizonyossággal állítja, hogy a földtörvény júniusi elfogadása után kilép a
Fidesz parlamenti frakciójából. A politikus azzal indokolta döntését, hogy
ha nem a helyi családokhoz kerül a
föld, hanem kül- vagy belföldi tőkéstársaságok szerzik meg azt, akkor
fennáll a veszély, hogy „kihúzzák alólunk az alaperőforrásokat”, márpedig
úgy látja, hogy a T. Ház előtt fekvő
földtörvénnyel jó esély van erre.
Ángyán József kijelentette, a földtörvény azt is eldönti, hogy „az én
néppárti kormányom” a tőkés társaságokkal, zöldbárókkal köt-e szövetséget, vagy pedig a néppel, „amiben
eredetileg megállapodtunk”.
Kilépési szándékát még nem közölte a képviselőcsoport vezetésével,
de úgy látja, hogy a most tárgyalt
földtörvény már nem vállalható számára. Megjegyezte, hogy korábban is

volt néhány „nehezen vállalható” dolog, mint például az állami földbérleti
rendszer, az agrárkamarai törvény elfogadása, valamint az alaptörvény
módosítása.
Ángyán József azonban továbbra is
megtartja mandátumát. Ezt azzal indokolta, hogy biztos abban, sokkal
több szavazatot hozott annál a FideszKDNP listának, mint amennyit képviselőjelöltként kapott, de ennél is fontosabbnak nevezte, hogy tartozik
azoknak az embereknek, akik elhitték
neki, hogy a kormányváltást követően másképp mennek majd a dolgok,
mint korábban, ezért a jelenlegi kormánypártokra szavaztak. Tervei szerint független képviselőként a korábban meghirdetett és a vidékstratégiában leírt kormányzati programot folyamatosan össze fogja hasonlítani a
kabinet és a törvényhozás intézkedéseivel.
(ny.f.)
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Meglepetés a Királyi Váróban

Harminc éves a Napsugár Étterem

Halászné Várady Ildikót köszöntötték

Megnyitásának harmincadik évfordulóját ünnepelte május 31-én „a környék
legendája”, a Napsugár Étterem. Ebből
az alkalomból Polgármesteri Ezüstérem kitüntetést adott át Kulai László
tulajdonosnak és az étteremnek Gémesi György polgármester.
Sokan mások is gratuláltak mindazoknak, akik a közkedvelt étteremben
a vendégekért dolgoznak. Pécsi Ildikó
színművész és Szűcs Lajos olimpiai
bajnok labdarúgó egy maguk által alapított „Oscar-díjjal” érkeztek, Bankó
László népművelő pedig a gödöllői és a
Galga menti vendégek nevében adott át
egy emlékoklevelet a Napsugárnak. Az étterem teljesítményét elismerve a
város képviselő-testülete 2001-ben Gödöllő Városért díjjal tüntette ki Kulai
Lászlót.
lt

Olasz turistacsoport vezetésére hívták
május 31-én kora este a Királyi Váróba Halászné Várady Ildikót, aki közel 50 évig tanított városunkban.
A nagyterembe nyitva derült ki számára,
hogy tisztelői így akarták meglepni. A
„csel” sikerült, a nyolcvan éves Ildikó nénit
születésnapja alkalmából köszöntötte Gémesi György polgármester, volt tanítványai és a mai cserkészek.
lt

Koszorúzás a Református Líceum udvarán

A nagyságos fejedelem emléke
A Történelmi Vitézi Rend és a Rákóczi Szövetség gödöllői szervezete június 2-án koszorúzási ünnepséget szervezett a református líceum udvarában, a Rákóczi szabadságharc tiszteletére elhelyezett emléktáblánál. A Rákóczi Szövetség nevében Tóth Tibor alpolgármester, a Történelmi Vitézi
Rend képviseletében dr. Bucsy László mondott beszédet. II. Rákóczi Ferec életútját dr. Péterfi Gábor középiskolai tanár méltatta.
„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon,
hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek. Őrizzétek meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla
úgy, mintha kincs lenne!” II. Rákóczi Ferenc gondolatát idéző
beszédében Tóth Tibor elmondta, hogy a nagyságos fejedelem nevét felvevő, 1989-ben alakított szövetség kiemelt figyelmet fordít a magyarországi diákok Kárpát-medencei tanulmányútjainak a támogatására. Az egyesület évente két, a
Kárpát-medencei diákságot megszólító tanulmányi versenyt
rendez. A Premontrei Szent Norbert Gimnázium csapatai Takácsné Elek Borbála tanárnő vezetésével ezekből már kettőt
is megnyertek 2011-ben és 2012-ben.
lt

Katasztrófavédelmi nap Gödöllőn

Önkéntes segítség az Egyesített
Szociális Intézménynek
A GlaxoSmith Kline minden
évben szervez úgynevezett önkéntes napot, vagy más néven
Orange Day-t, amikor a cég dolgozói egy munkanapot arra
szánnak, hogy a környékbeli intézmények, szervezetek számára nyújtanak segítséget. Az idén
az Egyesített Szociális Intézményt választották. A program
keretében május 24-én tizenhárom fő dolgozott az otthon Ady sétányon lévő
épületének udvarán, ahová örökzöld növényeket ültettek. A GlaxoSmith Kline
a kertszépítés mellett a Fogyatékosok Nappali Intézményét is meglepte: az itt
működő Nefelejcs Napközi Klub tagjait egy állatkerti látogatásra invitálták. A
sérült gyerekeket, felnőtteket és kísérőiket busszal szállították, aminek költségét, valamint a belépődíjakat a cég biztosította.

Fővárosi Idősek Otthona

Festménykiállítás nyílt

Egy nap a honvédelemről címmel nagysikerű védelmi napot rendezett május 31-én Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Pest Megyei Szervezetével
közösen a Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskola területén.
A társszervek bevonásával a középiskolások többek között kutyás bemutatót, a készenléti rendőrség és a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársainak segítségével technikai bemutatót, tűzoltósági programot láthattak, amihez az ALKU
team roncsautót biztosított, a Figyelőőr Kft. pedig a terület biztosításáról gondoskodott.
Az eseményen a madáchos diákok mellett a Gödöllői Református Líceum, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjai, valamint aszódi és zsámbéki középiskolások vettek részt.

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület

Az Esélyegyenlőség Hete rendezvénysorozat keretében Krániczné Tóth Dóra és
Kormos László, a Szájjal és lábbal festők egyesülete tagjainak műveiből nyílt kiállítás a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona épületében május 29-én.
A rendezvényt Pecze Dániel alpolgármester nyitotta meg, majd a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium diákjai kedveskedtek ünnepi műsorral a művészeknek és az
érdeklődőknek. A megnyitót követően sokan éltek a lehetőséggel, és folytattak kötetlen beszélgetést az alkotókkal.

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!

Befogadó családokat keresnek
A GÖDÖLLŐI TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET NEVÉBEN KÉT
ÉJSZAKÁRA BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK 12-16
ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA.
A fiatalok testvérvárosainkból nemzetközi program keretében látogatnak
Gödöllőre, s két éjszakát töltenek városunkban.
Időpont: 2013. június 29–30., valamint július 6-7.

Tisztelt Leendő Támogatónk!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület ezen
a nyáron is szeretné vendégül látni a moldvai
csángó iskolások 25 fős csoportját Lészpedről
Márton Attila tanár úr vezetésével. Immár hetedik
alkalommal készülünk megszervezni a moldvai
csángó gyerekek gödöllői és balatonlellei táborozását.

Idegen nyelv ismeretének hiánya nem akadály!
Szíves jelentkezésüket várjuk:
e-mail: godollo.gte@gmail.com, Tel.: 06/30-967-3070
Sándorné Pálfalvy Beáta, az Egyesület elnöke

Ehhez kérjük az Önök támogatását! Terveink szerint a gyermekek 2013. július 4-8-ig lesznek Gödöllőn, és 8-án délután
érkeznek Balatonlellére, ahonnan július 12-én ebéd után indulnak haza Moldvába.
2013. július 4-től július 8-ig befogadó családokat keresünk!
A befogadó családoktól azt kérnénk, hogy 4 éjszakára vállalják a kisdiákokat, és gondoskodjanak az ellátásukról!
Magyarországi tartózkodásuk alatt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minél többet gyakorolják a magyar nyelvet.
Azt szeretnénk, ha olyan családok jelentkeznének a gyerekekért, ahol általános iskolás gyermek van a családban.
Lesznek közös programjaink, de lehetőség nyílik családi programok szervezésére is!
Akik nem tudnak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérem, hogy adományaikkal segítsék programunk megvalósítását!
Pénzbeli támogatásukat egyesületünk bankszámlaszámlájára küldhetik el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet 65100266-11058186, csángó gyerekek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok Büttner Saroltánál jelentkezhetnek:
Telefonszám:06-30-609-5022, 06-28-421-235
E-mail:buttner.sarolta@gmail.com
Várjuk azon segítőkész emberek támogatását, akik felelősséget éreznek a határon túli magyarok sorsáért a Kárpátokon kívül is!
Köszönettel fogadunk bármily csekély adományt, mert azok összeadódva lehetővé teszik tervünk megvalósítását!
Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében: Szűcs Józsefné elnök és Büttner Sarolta programfelelős
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szülőknek nem ajánlott!
Azt mindenki tudja, hogy kamasznak lenni nem egyszerű
dolog. Pláne, ha az ember a vakációt egy tengerparti városban
tölti, aggódó anyja társaságában, akinek meg van a saját elképzelése arról, mit tehet és mit
nem egy jól nevelt úri lány. Nos
Irene Adler pont egy ilyen kisasszony, akinek szintén megvannak a saját elképzelései arról, hogyan is szeretné tölteni a
nyarat – nem éppen úgy, amint
azt otthon elvárnák tőle.
A 12 éves és kellően öntudatos Irenetől
nem meglepő, hogy szinte a megérkezés pillanatában kiszökik nyaralójukból, hogy felfedezze Saint-Malót, a kikötővárost, annak minden zegzugával
együtt. A könnyű felfedezőútnak induló kirándulás azonban hátborzongatóvá válik, amikor újdonsült barátaival
egy holttestet találnak az egyik partközeli szigeten, egy elhagyott ház közelében. Ez persze nem is annyira meglepő, ha eláruljuk, hogy a két barát nem
más, mint Sherlock Holmes és Arsene
Lupin. A későbbi híres nyomozó és a –

szintén későbbi – híres betörő már kamaszkorában is hajlamos volt mindenféle kalandokba keveredni. Történetünk idején azonban még szó sincs
semmiféle hírnévről, csak három cseppet sem hétköznapi kiskamaszról, akik
egy perc alatt barátságot, majd pedig
szövetséget kötnek, hogy nyomába
eredjenek az egész várost lázban tartó
rejtélyeknek, amiknek csak egyike a
parton talált ismeretlen holttest.
Szegény szülők, nem is gondolják (kivéve, ha még emlékeznek saját gyerekkorukra…), hogy mi mindenre képes
három kíváncsi gyerek! Ezért semmiképpen nem ajánljuk, hogy elolvassák
ezt a könyvet! Ha mégis megteszik, akkor agyő békés vakáció! Garantált,
hogy az esetleges tengerparti nyaralás
során minden a parttól távolodó csónakban saját csemetéjüket vélik látni,
minden ismeretlen gyerekben titkos
szövetségest sejtenek, és az éjszaka folyamán legalább 5 percenként fogják
ellenőrizni, hogy gyermekük valóban
békésen alszik-e, vagy esetleg az ablakon át távozva indult titokzatos bűnözők nyomába.
Irene Adler, Arsene Lupin és Sherlock

Irodalmi kalandozások két héten át

Időutazás versben, zenében, filmben
(Folytatás az 1.oldalról)

„Az álmok síkos gyöngyeit /szorítsd,
ki únod a valót: /hímezz belőlük/ fázó
lelkedre gyöngyös takarót.” Babits
Mihálynak ezt az idézetét választották a pályázat mottójának, hogy a

résztvevőket a szecessziós műfajok és
stílus felé tereljék. Mint mondta, nagy
öröm volt számukra, hogy a pályázók
többsége komolyan vette ezt, és valóban igyekeztek vagy eszközökben,
vagy témában és műfajban megidézni
ezt a gyönyörű korszakot.
A pályaművek elbírálására Czigány György József Attila-díjas köl-

tőt, a Magyar Köztársaság Érdemes
Művészét, Galántai Zoltán írót, jövőkutatót, az IRKA mentorát, és Kemény István József Attila-díjas költőt kérték fel. A műveket értékelve
Czigány György kijelentette: „Senki
sem dolgozik feleslegesen, aki alkot.
Minden művészi alkotás lényege,
hogy élményt ad, szórakoztat és szükségletet teremt egyfajta szellemi izgalomra.” Mint mondta, ezt az élményt
adják a pályázatra beérkezett írások
is. Nem volt könnyű a döntés, hiszen
valamennyi értékes gondolatokat hordoz. Galántai Zoltán azt tanácsolta a
résztvevőknek, tekintsék a megmérettetést az első lépésnek. Úgy fogalmazott, most az a kérdés, hogyan tovább,
ki indul el valóban az írás útján.
Ezt követően a pályázat két fővédnöke, dr. Nánási Éva, Gödöllő
város címzetes főjegyzője és dr.
Gémesi György polgármester, valamint Dombóvári László és Fülöp
Attiláné, a könyvtár igazgatója adták
át az elismeréseket a díjazottaknak.
Elsőként a vers kategória díjait
nyújtották át. A Gödöllői Irodalmi Díj
pályázaton 3. helyezést ért el a zsűri
döntése értelmében Kaleidoszkóp cí-

Zenés irodalmi korfestés a századelő korából
Június 1-jén izgalmas időutazásra invitálta az érdeklődőket a Cantus Ludus Énekegyüttes a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központba.
A Szecesszió Éve és a Könyv Ünnepe
Gödöllőn programsorozatok részeként a múlt század elejének zenei világában, képzőművészetében és irodalmában kalandoztak az érdeklődők,
akik a hazai kitekintés mellett szinte
az egész világot „bejárták”.
A XIX. és a XX. század fordulóját
megidéző „Zenés irodalmi korfestés a
századelő korából” című esten az egykori művésztanyák, a kávéházak hangulatába, a mozi, a némafilmek vilá-

gába pillanthatott be a
közönség, s megízlelhette mindazt, ami a kor
emberét foglalkoztatta: a
festészetet, a divatot, a
technikai fejlődést – természetesen mindezt szórakoztató formában, a
zene és az irodalom segítségével.
Bartók Béla és Kodály
Zoltán művei mellett a
kor slágerei is felcsendültek Csúr Gábor, Fodor László és Szitha Miklós
átdolgozásában, többek között Zerkovitz Béla, a századelő népszerű szerzőjének dalait hallhatta a
közönség.
Az irodalmi életbe Kosztolányi Dezső, Babits Mihály és Ady Endre művei
nyújtottak bepillantást, de
megidézték a tengerentúlon filmtörténetet író magyarokat is. A XX. század
elejének Gödöllőjét fotók
segítségével idézte meg a

Holmes barátságát utcai verekedés, ékszerlopás és csalássorozat színesíti, s a
gyerekeknek nem kevés bátorságra, lélekjelenlétre és persze szerencsére van
szükségük, hogy épp bőrrel keveredjenek ki a slamasztikából.
Szóval a kedves szülők, semmiképp se
pillantsanak bele Irene Adler és barátainak kalandjaiba! Az események
nyomon követésével bízzák meg inkább gyermeküket, akik garantáltan izgatottan várják majd, hogy a sorozat
első kötetét, mihamarabb kövesse a
többi.
(Irende Adler: Sherlock, Lupin és Én A fekete dáma)
jk
mű versével Emericzy Enid, aki a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ különdíját is átvehetette Kataton kantáta című verséért. 2. helyezést ért el Sütő Fanni
egyetemista Gustav Klimtnek című
versével, az 1. helyezett pedig Haiku

versfüzérével Petényi Edina gödöllői amatőr író lett.
Próza kategóriában elsőként a Gödöllői Ottlik Kör különdíját adták át,
amit Pecznik Éva Terápia című novellájával nyert el. A Gödöllői Irodalmi Díj pályázaton 3. helyezést ért el a
zsűri döntése értelmében Pillanatok
című novellájával Guba Lilla Nóra
fóti tanuló. 2. helyezett lett Kislány a
kőrengetegben című novellájával
Poós Gergely, az 1. helyezést pedig
Megérkezés Őseim földjére című novellájával dr. Sztavridisz Alexandra
érte el.
Cantus Ludus, s valódi, korabeli hangulatot teremtett az est során bemuta-

Gitárzenekari fesztivál a művészetek házában

tott két videoklip is, amit az énekegyüttes a Szecesszió Éve alkalmából készített az eseményre. A kétrészes programban az énekegyüttest alkotó Buka Enikő, Joób Emese, Gecse Júlia, Gombos Viktor és Pertis
Szabolcs mellett közreműködött Albert Janka, Csúr Gábor és Péterfi
Csaba.
jk
Mivel az estre sokan nem jutottak be, június 5-én, 19 órai kezdettel ismét bemutatják a szecesszió korát megidéző összeállítást.

Ötödször rendeztek Gödöllőn gitárzenekari fesztivált. Június 2-án a Művészetek Házában a házigazda Arpeggio
Gitárzenekar mellett fellépett a Tremolo
Gitárzenekar (Budapest), a Dunakanyar
Gitáregyüttes (Szentendre, Pomáz) és a
Dohnányi Ernő Zeneiskola Gitáregyüttese.
A rendezvényt Pecze
Dániel alpolgármester nyitotta meg, aki
elmondta, 2013-ban
Gödöllőn a szeceszszióra emlékezünk,
ami sokkal inkább
egy művészeti irányzat, egy világkép,
mint egységes stílus. A szó jelentése kivonulás. Mint mondta, a 21 éves Arpeggio Gitárzenekar által szervezett mostani esemény is szimbolikus kivonulás,
hiszen a rendezvénynek helyet adó Művészetek Háza is a kultúra bölcsője, a
közösségépítés alapja és a boldogság

egy kis szigete, ami az egész városra kisugárzik.
Pecze Dániel köszönetet mondott Kósáné Szabó Beáta zenekarvezetőnek és
az együttesnek azért, hogy önzetlen
munkájukkal segítenek a közösségépítésben és ötödik alkalommal is meg-

rendezték ezt az eseményt. A színpadon
egymást váltották a zenekarok, átfogó
képet adva e népszerű hangszernek a
muzsikában betöltött szerepéről.
A fesztivált 18 órától nagysikerű gálakoncert zárta.
lt

6 Gödöllői Szolgálat

A gyerekeknek is szól a Múzeumok Éjszakája

Ajándék jár a résztvevőknek
A múzeumok nagy ünnepét, a Múzeumok Éjszakáját az idén június
22-én rendezik meg.
A nagyszabású, országos rendezvénysorozatba az idén minden eddiginél
több eseménnyel kapcsolódik be Gödöllő. 16 órától a városi múzeumban,
a könyvtárban, a GIM-házban, a szállodában, a SZIE könyvtárában, a Levendula Galériában és a régészeti látványraktárban egymást váltják a különböző programok. A szervezők az
idén a gyerekeknek is gazdag kínálatot állítottak össze, mivel az elmúlt
évek tapasztalatai alapján erre egyre
nagyobb az igény.
Mint azt Szabó Emma Zsófia, a
gyerekprogramok koordinátora lapunknak elmondta, az a cél, hogy
megjelenjen a szecesszió összművészetre vonatkozó jellege. Vannak különböző helyszíneken egymásra épülő programok, de olyanok is, amelyeket az intézmények önállóan, egymástól függetlenül valósítanak meg.
Ami azonban mindenképpen öszszefogja az eseményeket, hogy a
helyszíneken a gyerekek pecséteket
gyűjthetnek, s ha legalább ötöt megszereznek, a városházánál ajándék
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várja őket. A gyűjtőfüzetet Hódi Rezső tervezte.
A könyvtárban régi, már használhatatlan, leselejtezett könyvek újrafelhasználásával képeket és használati tárgyakat készítenek. Eközben két
alkalommal 18 és 20 órakor különleges bábelőadás részesei lehetnek a
részvevők: Csuja László társulata segítségével olyan bábokkal mutatnak
be improvizációkat, amiket a gyerekek 16 órától a múzeum előtt Remsey Dávid segítségével készíthetnek
el. A múzeumban emellett Kerényiné
Bakonyi Eszter Tündérkert könyvének egyik rajza alapján mécsesházat
készíthetnek az ügyes kezű apróságok.
A Királyi Váróban a cserkészek által tartott gyakorlati foglalkozáson
vehetnek részt, többek között íjazás
és máglya rakás várja a gyerekeket.
A Művészetek Háza is kínál programot a legkisebbeknek, a város főterén többek között kifestő, hűtőmágnes készítés lesz, az épület kertjében
pedig Vajda Gyöngyvér mozgásműhelye segítségével ismerhetik meg a
szecesszió korának mozgáskultúráját.
A kastélyban kézműves foglalkozás keretében szélforgót és pillangót,

a Levendula Galériában pedig szecessziós könyvjelzőt készíthetnek.
A GIM-házban különleges, illatos
program várja a gyerekeket. Kapcsolódva az Ilka kertje című kiállításhoz,
a gyerekek vezetéssel járják végig a
kertet, megismerkedhetnek az ott lévő fűszernövényekkel, meghallgathatják az azokhoz kapcsolódó történeteket, valamint Lesznai Anna, a
szecesszió korának írónője kerttel
kapcsolatos meséit.
Érdemes lesz ellátogatni a Chopin
Zeneiskolába is, ahol az érdeklődő
gyerekek egy rövid ismeretterjesztő
bemutatón vehetnek részt, melyen az
éppen ekkor zajló Zene és társművészetek táborban részt vevő növendékek adnak ízelítőt a századforduló zenéjéből. A rendhagyó „kiskoncert”
után totó, illetve keresztrejtvény kitöltése a feladat, így kerülhet a jól
megérdemelt pecsét a kis füzetekbe.
A bemutató hanganyagát CD-n megkapják emlékbe a pecsétgyűjtők.
A kézművesség és a történelem
iránt érdeklődők a régészeti látványtárba is ellátogathatnak, itt a kiállításban lévő tárgyak másolatait készíthetik el az ügyes kezűek.
A gazdag programok várhatóan sok
gyermeknek szereznek majd feledhetetlen élményeket.
(k.j.)

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Gödöllő
2013. június 22., 18 órától
FŐTÉR
18.00:
19.00:
20.45:
22.30:
22.45:

Orkesztika bemutató (Gödöllő Táncszínház)
A gödöllői művészeti csoportok fellépése
Pátkai Rozina–Tóth Mátyás Duo
Szecessziós fényfestés a református templom homlokzatán
Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
19.00-21.00:
19.00-23.00:
19.00-24.00:
19.15 és 20.15:
20.00-24.00:
20.30-21.00:

Királydombi pavilon (ingyenes)
Lovaskultúra-kiállítás
A Zsolnay kerámia kiállítás megtekintése egyénileg
Parktúra dr. Rosta László botanikus vezetésével (ingyenes)
Gyertyafényes koncertek a díszudvaron (ingyenes)
Gyerekprogramok, Esti mese (Orovecz Éva)

19.00-tól:
19.00-21.40:
19.00-19.30:

Koncertek (Dixix Rhythm, Jam Klub, JimBeam Akusztik, Roy és Ádám) – Novo Café
Kreatív mozgásműhely gyerekeknek (Gödöllő Táncszínház) – Stúdiószínpad
SZÍNCSERE, „Előadóművészek a képzőművészetben és képzőműveszek
az előadóművészetben…” c. kiállítás és előadás – Színházterem
Némafilm zongora aláfestéssel – Muza-kert
Játék-Úton mozgásszínházi előadás (Club Színház) – Muza-kert

MŰVÉSZETEK HÁZA

21.00:
22.00:

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
18.30: A jó kormányos – Körösfői László családi visszaemlékezése
20.00: Őriné Nagy Cecília kurátor tárlatvezetése
Gyerekprogramok 18 órától (Tematikus foglalkozás a Tündérkert c. mesekönyv alapján.)
A MÚZEUM BELSŐ UDVARA
21.00-22.30:
Garabonciás Színtársulat, Molnár Ferenc: Liliom című előadása (23-án is!)
22.45-23.30:
Táncház a Berka Együttessel

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
18.00-24.00:
18.00-21.00:
18.00 és 20.00:

„Szecessziós utazás a könyvtárban”, ismeretszerző játék az időszaki kiállításban
Ellenfényben – könyvek másként; Gyermekfoglalkozások
Improvizációs Színház és könyves foglalkozás

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA

Koronázási hétvége

Királyi programok
(folytatás az 1. oldalról)

A rendezvénysorozaton testvérvárosaink is részt vesznek, a hivatalos
delegációk mellett művészeti csoportjaik a kastélyban és az Erzsébet
Királyné Szálloda udvarán várják az
érdeklődőket.
A szálloda udvara szombaton és
vasárnap szintén a királyné előtt tiszteleg: bajor gasztronómiai különlegességekkel ismertetik meg az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor
pedig különleges divatbemutatót rendeznek Erzsébet királyné és kutyái
címmel.
A rendezvénysorozat kétségkívül
leglátványosabb része szombaton
délelőtt zajlik majd, amikor is nosztalgiavonattal érkezik meg a királyi
pár a Királyi Váróhoz, ahol a Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenével
fogadja a vendégeket.
A muzsika már 10.30-kor elkezdődik, a gőzös pedig 10.50-kor fut be az
állomásra, ahonnan 11 órakor indul el
a koronázási menet. A pompázatos fo-

gatokon a királyi családot népviseletbe öltözött menet kíséri a kastélyhoz,
ahol gróf Andrássy Gyula fogadja
őket”.
A kastélyban folyamatos programok várják a látogatókat, jó idő esetén a díszudvaron és a Kastélyparkban a Gödöllő Táncegyüttes néptáncbemutatója, a Jászsági Huszárbandérium lovasbemutatója, majd testvérvárosunk, Brandys nad Lábem–Stará
Boleslav vendégzenekarának koncertje, és a Gödöllő Táncszínház előadása várja az érdeklődőket. Mindezek mellett „Éld át a múltat” címmel
különleges, élőképes tárlatvezetés, a
gyerekeknek pedig az „Elemér túra”
ígér izgalmas kalandozást.
A napot szombaton és vasárnap is
fergeteges operettgála zárja: Johann
Strauss, Kálmán Imre és Lehár Ferenc népszerű művei csendülnek fel
többek között a műfaj olyan kiváló
művészeinek előadásában, mint Oszvald Marika, Csere László és Kerényi Miklós Máté.

A program kavalkád vasárnap
9.30-kor a városi fúvószenekarok térzenéjével folytatódik, majd a királyi
család érkezésére nyílik ki a kastély
kapuja 10 órakor. A vendégek a kiállítások mellett a Gödöllő Táncegyüttes
és testvérvárosaink kulturális műsorát
élvezhetik, 14 órától pedig kutyás divatbemutatóban gyönyörködhetnek a
díszudvaron.

18.00-24.00: Erzsébet királyné kultusza c. kiállítás, Programok az udvarban, Ipar- és kézműves vásár,
gyermekfoglalkoztató
22.00-24.00: Tűzugrás

A gyerekek szórakozásáról a Nemzeti Gyermekszínház gondoskodik,
aminek tagjai Grimm: A suszter manói című meséjét mutatják be.
Mindezek mellett szombaton és vasárnap folyamatosan kézművesek kínálják portékáikat, a régmúlt idők játékaival ismerkedhetnek, hintózhatnak, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, vagy a „Régmúlt és jelen kézműves szalonjában” a csipkeveréssel és paverpol textilszobrászattal ismerkedhetnek meg.

19.00:

A részletes programról és a pontos
kezdési időpontokról a www.godollo.hu címen a városi honlapon, és a
helyszíneken tájékozódhatnak az érdeklődők.
(bdz)

Két csodálatos szoborral gazdagodik
az idén Gödöllő városa. Pénteken
avatják fel a kastély előkertjében
Ferenc József mellszobrát, ősszel pedig Grassalkovich I. Antal egészalakos bronz szobrát állítják fel az Alsóparkban, a kastéllyal szemben.

terv közül választották ki. A készülő
szobor már túl van egy zsűrizésen, s
már csak egy-két finomítás van hátra,
hogy elnyerje végleges formáját. Az
egykori főúr alakját a fennmaradt festmények alapján mintázta meg Bíró János, aki úgy ábrázolja Grassalkovichot,
mint aki a kastély építési munkáit ellenőrzi, kezében az épület terveivel. A
szobor várhatóan augusztus második

Mesék az illatos kertben – Lesznai Anna kertes meséi, emlékei
„Ilka kertje”, csoportos képző- és iparművészeti kiállítás
„Fény és Árnyék” kiállítás a kertben

KIRÁLYI VÁRÓ
17.00 és 19.00:
Kerekasztal-beszélgetés a cserkészmozgalomról és Teleki Pálról
18.30
Hetedhét országból – A kurátorok tárlatvezetése
Szabadtéri programok: íjászbemutató, cserkészfoglalkozások, cserkésztábortűz

LEVENDULA GALÉRIA

Történelmi alakok kapnak szobrot Gödöllőn

Ferenc József szobrát dr. Martin Machura és városunkban élő lánya, Machura-Simon Anna ingyenes használatra adták át Gödöllőnek. Az ausztriai
udvarházukban található, 1917-ben készült, ismeretlen alkotótól származó
márvány mellszobrot eredeti talapzatával együtt a múlt év őszén szállították
városunkba, és a család saját költségére
felújítatta. A munkát Varga Árpád kőfaragó mester műhelyében végezték el.
Az alkotást a kastély előtti zárt, csak
időszakosan látogatható királyi előkertben helyezik el, június 7-én.
A Grassalkovich-szobor elkészítésével régi adósságát törleszti Gödöllő városa. Az egészalakos bronzszobrot Bíró János szobrászművész készíti el,
akinek alkotását pályázat útján, több

GIM-HÁZ
17.00-21.00:
18.00-01.00:
21.30-24.00:

felében készül el. Az összköltség meghaladhatja a 7 millió forintot, amihez
Gödöllő város önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázatán
4.900.000 forintos támogatást nyert el.
Az ezen felüli részt az önkormányzat
biztosítja. Az ünnepélyes avatásra a tervek szerint még ősszel sor kerül.
(ny.f.)

Művészházaspárok alkotásai a szecesszió jegyében; Szecessziós virág-térinstalláció az
utcán; Hegedű és barátai (Dezső Piroska), Gyermekprogramok 16-22 óráig

FERENCZY MÚZEUM – MEGYEI RÉGÉSZETI LÁTVÁNYRAKTÁR
18.00-23.00:

Játékos kalandozás kicsiknek és nagyoknak, kézműves foglalkozás, melyen a
kiállításban látott tárgyak közül készíthetnek el néhányat.

SZIE-KÖNYVTÁR
Könyvtári és egyetemi túrák; Zenés irodalmi teaház; Kiállítás „Szecesszióra hangolva” címmel;
Kincsvadászat a sorok és a könyvek között; Filmbemutató

INGYENES BUSZJÁRAT A HELYSZÍNEK KÖZÖTT
Könyvtár – GIM-ház – Levendula Galéria – Királyi Kastély – Királyi Váró – SZIE-könyvtár – Régészeti raktárbázis – Könyvtár (A busz 18.00-00.30-ig, 30 percenként közlekedik.)

VÁROSNÉZŐ KISVONAT 400 FT/FŐ (2 éves korig ingyenes)
Főtér – GIM-ház – Erzsébet-park – Királyi Kastély – Ady Endre sétány – Királyi Váró – Főtér
(A kisvonat 18.00-24.00-ig, 20 percenként közlekedik.)
Részletes program: www.godollo.hu * www.muza.hu
A változtatás jogát fenntartjuk!
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Szerencsésen kikelt egy megmentett parlagisas-tojás
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
szakembereinek sikerült egy, a szülők
által kevéssé látogatott fészekből kimentett tojást mesterséges körülmények
között kikeltetni.
A parlagi sasokat nem csak a mérgezés
és egyéb illegális emberi tevékenységek
veszélyeztetik. A nagy termetű ragadozó más madárfajokhoz hasonlóan igen
érzékeny a zavarásra, különösen a költési időszakban. Ebben a kritikus periódusban akár a már lerakott tojásokat is
elhagyja, amennyiben nem érzi biztonságban a fészket. Emiatt a fiókák kikeléséig a faj megőrzésével és kutatással
foglalkozó kutatók is csak nagy távolságból, erős nagyítású távcsövekkel figyelik a sasok viselkedését – olvasható
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleményében.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén egy parlagisas-fészeknél a park
munkatársai észlelték, hogy a jól ismert
fészekben a szülő egyedek külső körülmények hatására láthatóan kevesebbet
tartózkodtak a kelleténél. A természetvédelmi szakemberek úgy döntöttek,
hogy megpróbálják megmenteni a fészekben feltehetően még életben levő
sastojást. A helyére berakott azonos méretű fatojásra a sasszülők visszajártak. A
sors iróniája, hogy két héttel később egy
erős szélvihar a fészket a fatojással
együtt lefújta. (A szél erősségére jellemző, hogy azt több mint 20 méterre
találták meg attól a fától, amire eredetileg épült).
A parlagisas-tojást a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság dévaványai
Túzokvédelmi Állomására szállították,
ahol sikerült megállapítani, hogy a tojásban még életben van az embrió. A korábbi évek tapasztalatai alapján kialakított protokoll szerint eljárva a kikelés

esélyei lényeges jobbak, mint akár néhány éve lettek volna. Az elsőre egyszerűnek tűnő kotlás sikere számtalan apró
tényezőtől függ. A megfelelő hőmérséklet és páratartalom megtalálása és

biztosítása mellett a tojások rendszeres,
de nem túl gyakori forgatása is elengedhetetlen az embrió egészséges fejlődéséhez és a kikeléshez.
Végül kétheti mesterséges költés, és 43
nappal a tojás lerakása után, mintegy
másfél napi küzdelmet követően bújt ki
a tojásból a fiatal parlagi sas. Az állomás
munkatársainak sokéves tapasztalatának köszönhetően a fióka hajlandó volt
elfogadni a táplálékot, és sikerült túlélnie az első néhány kritikus napot.
A tervek szerint nagyjából kéthetes korában – mikor eléggé megerősödik –
visszaviszik a Bükki Nemzeti Park területére egy olyan fészekbe, ahol egy másik hasonló korú fióka van. A korábbi
évek tapasztalatai alapján a szülők elfogadják az adoptált fiókát és a kirepülésig
megfelelően gondoskodnak róla. Az elmúlt években három esetben négy fiókát helyeztek már vissza hasonló mód-

szerrel, és mindegyik esetben sikeres
volt az akció.
A parlagisas Magyarország és Szlovákia területén, elsősorban hegyek, hegylábak közelében fordul elő. A mintegy
70-80 fészkelő párra becsült hazai költőállomány nagy része az Északi-középhegység háborítatlan vidékein – elsősorban nemzeti parkokban – és a Dunántúli-középhegység legkeletibb, Dunához közel eső részén fészkel. A állomány télen is helyben marad, és az
1980-ban meghirdetett védelmi programnak köszönhetően azóta is növekvő
tendenciát mutat. A 2012. januárban
végrehajtott madárszámlálás eredménye alapján 230 parlagi sas telelt hazánkban.
A parlagi sas fokozottan védett, eszmei
értéke 1.000.000 forint. A faj megmentése világméretű probléma: Európában
gyakorlatilag csak a Kárpát-medence területén nő a sasok példányszáma, az
összesen körülbelül 300 párt számláló
európai állomány nagy része magyar–szlovák területen fészkel. A világállomány mindössze 2-3000 párból állhat.
A Természetvédelmi Világszövetség értékelése szerint a parlagi sas sebezhető
faj. Elsősorban élőhelyének pusztulása,
mezőgazdasági művelésbe vonása és
költőhelyeinek zaklatása miatt ritkult
meg. A Magyar Madártani Egyesület
2005-ben a parlagi sast nevezte meg az
év madarának.
Magyar nyelven több egymással nem
különösebben közeli rokonságban álló
madárfajt is megillet a sas elnevezés. Az
Aquila nembe a parlagi sas mellett az
alábbi, Kárpát-medencében előforduló
fajok tartoznak: békászó sas, fekete sas,
pusztai sas, szirti sas.
http://richpoi.com

Vérből akarják klónozni a mamutot
Először történt meg, hogy egy mamut
vérét is megtalálták egy tízezer éve
halott állat maradványaiban. A jég
konzerválta a vért, ami segítségével
most klónozni próbálják a rég kihalt
állatot.
A Szibériában jégbe fagyott nagytestű
emlősből vért és izomszövetmintát is
sikerült venniük a tudósoknak, ami
azért sikerülhetett, mert a jég tökéletesen megőrizte a maradványokat. A
különlegesen zord, északi tájon a hideg miatt nem roncsolódtak szét a
szövetek, nem hatott rájuk az olvadás
és az újrafagyás.
A nőstény mamut vére egy úgynevezett jégkapszulába csöpögött, a tudósok meglepődve tapasztalták, hogy

milyen ép állapotban kerültek elő a
maradványok. Az Újszibériai-szigeteken a felfedezés időpontjában is mínusz tíz fok volt, a tudóscsapat abban
reménykedik, hogy akár élő sejtek is
maradhattak, de azért megjegyzik,
hogy erre nem sok esélyt látnak.
Ám amit eddig találtak, az sem akármi. A mintegy 50-60 évesre becsült
életkorú mamut vagy a vízbe esett, és
így pusztulhatott el, vagy pedig a mocsárba gázolt, ahol elsüllyedt, és nem
tudott kiszabadulni.
Ezt az is bizonyítja, hogy az állat testének alsó fele maradt épen, a vízből
vagy a mocsárból kiálló többi részét a
ragadozók támadásai erősen roncsolták.

Kihaltnak nyilvánították a ködfoltos párducot
13 éves kutatást zártak le a napokban,
megerősítve a feltételezést, amitől sokan tartottak: a ködfoltos párduc kihalt
Tajvanban.
A több mint egy évtizedes keresésben
1500 infravörös kamera, csalival ellátott
csapdák és zoológusok számtalan terepmunkával eltöltött órái mind azt erősítették meg, hogy az élőhelyük elvesztése, az orvvadászat és a zsákmány hiánya együttesen megpecsételte a gyönyörű nagymacska sorsát.
„Kevés az esély, hogy a ködfoltos párduc még mindig létezzen.”– nyilatkozta
Chiang Po, tajvani zoológus. „Lehet,
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Mindenesetre az már valószínűnek
tűnik, hogy ez a leginkább épen maradt mamuttest, amelyet valaha is találtak az őslénykutatók.
Az orosz tudósok, akik Jakutszkból
érkezve leltek a mamutra, most egy
dél-koreai tudóscsoporttal dolgoznak
együtt, a céljuk az, hogy a maradványok segítségével megpróbálják klónozni a régesrég kihalt rokonát az elefántnak.

VIII. Bika-tavi Természetvédelmi
és Ornitológiai Tábor
Az MME Gödöllői Helyi Csoportja 2006 óta rendezi meg
a Bika-tavi Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, a BITOT-ot.
A táborban 9-14 éves diákok vehetnek részt. A sátrakat és a napi
háromszori étkezést, illetve a szakmai programokhoz szükséges felszerelést a
helyi csoport biztosítja. A gyerekek külön 6-7 fős kiscsoportokban mennek
délelőtti szakmai programokra. Minden kiscsoportot egy
szakvezető és egy kiscsoportvezető kísér.
Programok: Rovarászat, Madarászat, Gyűrűzés, Természetjárás, Botanika és
Meteorológia. Délután közös játékok, illetve ismeretterjesztő előadások
kötik le a gyerekeket. A második BITOT óta a délutáni programokat egy a
történelemhez kapcsolódó játékos kerettörténet színesíti. 2007-ben a török
hadjáratokat, 2008-ban A magyarok honfoglalását, 2009-ben Az olimpiai
játékokat ókortól a napjainkig, 2010 -ben a gondolkodó ember Homo sapiens kialakulását, 2011-ben a magyar mondák és népmesék világát elevenítettük
fel a résztvevő gyerekekkel. A következő tábor kerettörténetét mindig a tábor első
napján ismertetjük a gyerekekkel. Reméljük, hogy egyre több gyerekkel tudunk a
jövőben közösen találkozni Galgahévízen és táborozni egy jót!
Helyszín: Galgahévíz, Bika-tó
A tábor időpontja: 2013. augusztus 2-11. (érkezés 16 órától)
Elhelyezés: a helyi csoport által biztosított sátrakban
Részvételi díj: 28.000 Ft (Az előleget a szülői
értekezleten kell befizetni, melynek időpontját a jelentkezésre adott válaszlevélben ismertetjük.)
Jelentkezés: 9-14 éves korig
Elérhetőség: Juhász Tibor (06-20-519-8690)
Név: ……………………………...................………….
Születési év: ....................................................
Levelezési cím: .................……………………………………………
Telefon: …………………………………..
E-mail cím: ……………………………..........……, osztály: ….....…..
A sikeres jelentkezés feltétele a minél pontosabban kitöltött feladatlap (35nél több beérkezett és jól kitöltött feladatlapnál az érkezési sorrend számít)
és a szülői beleegyezés! A táborba való felvételről értesítést küldünk az
e-mail vagy a levelezési címedre. A részvételi díjat a táborba való felvétel
után kell befizetni. Ha nem adtál meg e-mail címet, melyet rendszeresen nézel, akkor ne felejtsd el mellékelni a saját címedre megcímzett felbélyegzett
borítékot is!
Jelentkezési határidő: Június 15.
Jelentkezési cím: 2114 Valkó Rózsa F. köz 6/A,
E-mail: juhaszpoktibor@gmail.com Tárgy: BITOT jelentkezés_NÉV
FELADATLAP
1. Sorolj fel három hazánkban is élő éjjeli lepke fajt!
…….....…...............…….......……................……........…..…...............................
2. Mit nevezünk efemer növénynek?
…………………………………………………........................…………............................
...................................................................................................................
3. Melyik szókapcsolat hamis?
a, rózsa-tövis
b, makk-bükk
c, virágzat-toboz
4. Mely tudományág kifejezései: Cumulonimbus, Altostratus, Cirrus?
a., Meteorológia
b., Ornitológia c., Numizmatika
5. Párosítsd (pl.: 1-b):
1. héja

2. keszeg

3. varjú

4. eb

5. giliszta

a, mák b, szőlő csucsor c, kút mácsonya d, űző varádics e, saláta
1-___, 2-___, 3-___, 4-___, 5-___

mények azonban sajnos mást bizonyítanak.
www.tisztajovo.hu

hogy néhány példány
közülük még életben
van, de nem valószínű, hogy jelentős
létszámban.”
A kihalás híre nem
érte váratlanul a nyilvánosságot, az utolsó
megerősített észlelés
ugyanis három évtizeddel ezelőtt érkezett az állatról. A 13
éves keresést a kihalás megcáfolására
indították, az ered-

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

Eladó 3db afrikai fehérorrú
TÖRPESÜN KÖLYÖK.
Érd: 06-30-850-8585

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Vilmos Hercege: Tündéri jófej,
hóbortos kanocska. Gödöllőn találták. Eddig nem jelentkeztek Vacak: Vacakot Gödöllőn találták.
érte, így új gazdit szeretnénk Barna-fehér foltos staff kan kölyök. Eredeti gazdáját keressük!
neki találni.

Vitéz: Nyugodt, jófej, idősödő
ivartalanított kan kutyus. Más
kutyákkal nehezen jön ki, így
egyedüli kutyus szeretne lenni a
gazdi szívében.

Dani: Fiatal, közepes termetű
pulikeverék, játékos barátságos kan kutyus. Szerető, felelős családot keres.

Június 8-án és 9-én
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Sport

Futsal – Bronzérmes az U17-es csapat

VII. Manó Maraton – Majd félezren futottak

5. helyen zártak a Bikák

Ismét az Egyetem téri ovi nyert

Minden jó, ha jó a vége, szokták
mondani, ami ebben az esetben
csak félig igaz. A Gödöllői Bikák
futsal csapata ugyan megnyerte
utolsó mérkőzését az NB I-es bajnokságban, de ez végül csak a
szép búcsúra volt elég és az 5.
helyhez.

464 óvodás kapkodta a lábát a június 1-jén megrendezett Manó
Maraton futóversenyen az Alsóparkban. Az óvodák közötti
versenyt, a tavalyi évhez hasonlóan az Egyetem téri ovi nyerte.

Az előző bajnokságban bronzérmes csapatunk az idei alapszakaszban is remekelt és a 3. helyről várta az 1-6. helyekért zajló rájátszást, de itt 10 mérkőzésből mindössze az utolsó, Aramis elleni
meccset sikerült megnyerniük Baranyai Páléknak, így nem meglepő, hogy
végül lecsúsztak a dobogóról. Összességében pocsék Play-off mutatójuknak
köszönhető, hogy az idei NB I-es bajnokságban nem sikerült megvédeni a 3.
helyet.
Értesüléseink szerint egy időre ez volt
az utolsó első osztályú meccse a Bikáknak, ugyanis az NB I-es joggal bíró Vasas és a Gödöllő együttműködése nem
folytatódik a nyártól, így viszont csak az
NB II-be tudnak nevezni a
Bikák. Lajos Attila, az együttes vezetője elmondta: készültek a megújulásra és terveik szerint néhány rutinosabb játékos mellett fiatal tehetségekkel kívánnak elindulni a másodosztályban.
Futsal NB I, 1-6. helyekért,
10. forduló: Colorspectrum

Aramis – Gödöllői Bikák-Vasas Phiton
2–4 (1–0) Gól: Ba-ranyai Pál (2), Lovrencsics Balázs, Ug-hy Márk
Utánpótlás – Bronzérem U17ben
Az U17-es országos futsal bajnokságban ezúttal is kiválóan szerepeltek a gödöllői fiatalok. Az idei évben ismét a
csömöri FC Rubeola jogán versenyző
1996-ban születettekből álló gödöllői
gárda sorozatban harmadszor jutott el a
négyes döntőig, ahol végül a 3. helyet
szerezte meg. Az U15-ös alakulat is remekelt, ők a középdöntőben hajszállal
maradtak le idén a négyes döntőről.
A bronzérmes U17-es csapat névsora:
Dobi Gergő, Varsányi Áron (a képről hiányzik), Józsa Tamás, Nagy Barnabás,
Bali Dávid, Tóth-Velez Valentin, Veres
István, Szabó Bence, Szabó Tibor, Tóth
Patrik, Gyárfás Tamás, Greskó Gábor,
Hegyi Balázs, Husz Attila, edző: Tóth
László.
-tt-

Négy GEAC érem
A Gödöllői EAC atlétái közül a
rúdugrók is remekül teljesítettek legutóbbi versenyükön és
összesen 4 érmet szereztek.

több figyelemre méltó eredményt értek el. Szörényi István tanítványai
közül, a még csak 14 éves Simonváros Csanád 350 cm-es, kiváló eredménnyel nyert a sedülő korosztályban. Rajta kívül még nagyszerüen ugrott Mihály Ádám, Kondrák Réka

Sakk – Osztályozós előny a GSBE-nél

Idegenbeli bravúrgyőzelem

A remek tavasz bentmaradást érhet

Nyilván van egy kis képzavar, ugyanis a
4. hely fantasztikus eredmény a tavaszi
szezont a 10. pozícióból kezdő gödöllőiektől, mi meg bent maradásról beszélünk. A magyar labdarúgás átszervezése
nem csak az országos bajnokságokat,
hanem a megyei megmérettetéseket is
érintí, így fordulhatott elő, hogy bizony
a Pest megyei I. osztály 2-4. helyezettjei
váltották csupán meg a jegyüket a következő I. osztályú szezonra, továbbá a
megyei II. osztályból két csapat került
fel. Nos, a gödöllői fiataloknak nagyon
jót tett a téli edzőváltás, ugyanis Jenei
Sándor kezei alatt magukra találtak és
53 ponttal, 70 rúgott és 53 kapott góllal a
tabella 4. helyéig kapaszkodtak fel, ami
egyben azt is jelentette, hogy kivívták a
tagságot. A tavaszt 18 ponttal kezdő
GSK második féléve olyannyira jól sikerült, hogy az összefocizott 35 pontjával a 2. legjobban teljesítő csapat lett, ez
alapozta meg végül a biztos bent maradást is. A hátország átszervezése miatt
van még egy kicsi izgalom, ugyanis a
hatcsoportos NB III-as bajnokság meg-

Atlétika – Rúdugró aranyak

A Bp. Honvéd rúdugró versenyén a
GEAC ugrói sikeresen szerepelve

Labdarúgás – Bronzérmes a Gödöllő kettő

Szenzációs tavaszi teljesítményére tette fel a koronát Jenei
Sándor és Sztriskó István csapata, a Gödöllői SK, miután a megyei I. osztályú bajnokság utolsó
játéknapján Verőcén nyert 6–2re, ezzel a 4. helyen végzett a tabellán és minden bizonnyal bent
maradtak az első osztályban.

Az immáron hetedik alkalommal megrendezett Manó Maratonon százalékos
arányban az egyetemi óvoda indította a
legtöbb ovist a 2009-2006 között született gyerkőcök versengésében, 2. lett a
Zöld Óvoda, míg a 3. helyen a Kazinczy
Óvoda végzett. Az egyéni versenyben

az első hat helyezettet díjazta a szervező, Kirchhofer SE.
Eredmények (zárójelben az óvodák):
2009-es korcsoport, fiúk: 1. Rezsambek Zsombor (Egyetem tér), 2. Terebesi
Mihály (Szada), 3. Kaindl Vence Mór
(Martinovics); leány: 1. Ábrahám Zita
(Szt. Imre), 2. Daróczi Petra (Egyetem
tér), 3. Tolnai Hanna (Isaszeg); 2008,
fiúk: 1. Balogh Bálint, 2. Menyhárt Olivér, 3. Fodor András (mindhárom Zöld
ovi); leány: 1. Lökös Laura (Egyetem
tér), 2. Mánya Virág (Szt. János u.), 3.
Cseh Dorottya (Zöld ovi); 2007, fiúk: 1.

felezésével számos Pest megyei, harmad osztályú csapat búcsúzik, szám
szerint nyolc. Ez a nyolcas biztosan tagja a jövő évi, bom-baerős megyei I. osztálynak, míg további 5 együttes osztályozót játszik az NB III-as tagságért, valamint a megyei bajnok Veresegyház
VSK is. Abban az esetben, ha az osztályozós mérkőzések mindegyikén alulmaradnak megyei csapataink, akkor fordulhat elő az a csúfság, hogy a Gödöllő
4. helye nem lesz elég a bentmaradáshoz...
Pest megyei I. osztály, 29. forduló
Verőce SE – Gödöllői SK 2–6 (0–2)
Gól: Oszvári Tamás, Unger Ádám (2),
Smeló Dávid, Nagy Roland, Sipeki Attila
Megyei III. osztály – Bronzérmes
a GSK II.
Mondhatni már tendencia, hogy a második számú gödöllői alakulat remekül
szerepel a megyei III. osztályban. Nem
volt ez az idei kiírásban sem másképpen, 46 ponttal a 3. helynek örülhettek
Legéndi György tanítványai. Az idén a
nyugati csoportban vitézkedő Gödöllő
kettő 14 győzelemmel, 4 döntetlennel és
6 vereséggel zárta az évet, rúgott 47
gólt, míg 35-öt kaptak. A házi gólkirály
a hét találatig jutó Szabó László lett.
Pest megyei III. osztály nyugat, 24.
forduló: Gödöllői SK II. – Piliszentlászló SE 2–0 (2–0) Gól: Tury Viktor,
-liSzabó László

Bravúros győzelmet aratott az
NB II-es osztályozó első mérkőzésén Mezőkövesden a Gödöllői
Sakkbarátok első csapata. A
mérkőzésen a gödöllőiek a szerencsével sem álltak hadilábon,
mert két vesztesnek látszó játszmát döntetlenre mentettek, három döntetlen színezetűben pedig, végül kiharcolták győzelmet.

Kiemelkedett az első táblás Bándy
Attila bástyaáldozatos, és az ifjúsági
Knon Máté magabiztos győzelme.
Visszavágó június 16-án. A több pontot
szerző csapat jut az NB II-be.
NB II-es osztályozó, 1. mérkőzés
Mezőkövesd – GSBE 4,5 – 7,5
Utánpótlás – két nap két
bronzérem
A Hajós Alfréd iskola tanulója, Lauber

Röplabda – Bronzémes lányok

Szalay Attila az edző
Szűk egy hónapja fejeződött be
az NB I-es röplabda bajnokság,
amelyen fennállása harmadik
ezüstérmét érte el a TEVA-Gödöllői RC, élén a klub legsikeresebb
edzőjével, Ludvig Zsolttal, aki a
bajnoki ezüst mellé a kupában is
2. lett a csapattal.

gödöllői kispadon több éve egyedüliként az állandóságot jelentő Szalay
Attilával egyeztek meg a klubnál, így
az eddig másodedzőként dolgozó szakember irányíthatja majd a csapatot. Arról, hogy kik maradnak és kik távoznak,
valamint kik érkezhetnek a keretbe még
folynak a tárgyalások.

A vezetők, kiértékelve az évet úgy döntöttek, hogy nem állapodnak meg Ludvig Zsoltal a folytatásról. A jövőben a

Utánpótlás – Bronzérmes a Szabados csapat

Balaton Kupa
Idén is megrendezésre kerül a
Balaton Kupa elnevezésű kispályás labdarúgó torna Balatonlellén. A szervezők várják a csapatok jelentkezését.
A torna időpontja:
Június 14-16-ig (péntek-vasárnapig)!
További információ:
tokain@freemail.hu, vagy a +36/70283-05-88-as telefonszámon!

ÚSZÁSOKTATÁS !
A Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában Gödöllőn, június 17 – július
05., naponta 8-10 óra között (választható időpontok: 8:00-8:40, 8:40-9:20,
9:20-10:00) úszásoktatást szervez a
FUT Alapítvány 5-12 éves korig
(kezdőknek és már úszni tudóknak)!
Részvételi díj: 16.000 Ft (15 alkalom)
Jelentkezés és érdeklődés naponta:
Bencsik Ernő tanár úrnál reggel 7 és 9
óra között, valamint 19 óra után a
06/28-420- 632-es telefonszámon
/Oktatók: Bencsik Ernő, Majoros
Gusztáv, Pótháné Geier Tünde, Sárdi
Erzsébet/

Szabó Csongor (Martinovics), 2. Lőrincz Huba (Szt. János u.), 3. Rezsabek
Ádám (Egyetem tér); leány: Lauber Zille (Egyetem tér), 2. Csitári Dorina (Szt.
János u.), 3. Süttő Klaudia (Palotakert);
2006, fiúk: 1. Borbély Bálint (Zöld ovi),
2. Fodor Péter (Zöld ovi), 3. Fóri Roland
(Református); leány: 1. Dudás Lilla
(Református), 2. Lukács Gabriella (Zöld
ovi), 3. Kőcs Nikolett (Szt. János u.)
A díjazottak teljes névsorát megtalálják az egyesület honlapján, a
www.kirchhofer-se.hu weboldalon.

és Kriszt Annamária is.
Eredmények: Férfi felnőtt, 5. hely:
Herdovics Bálint (390 cm); Serdülő
fiúk, 1. hely: Simonváros Csanád
(350 cm), 7. Fatér Zoltán (240 cm), 8.
Csigi Gergő (200 cm); Gyermek
fiúk, 1. hely: Mihály Ádám (220 cm),
3. Rátonyi Félix (200 cm); Női felnőtt, 3. hely: Csillag Zsófi (290 cm);
Serdülő lányok, 4. hely: Kondrák
Réka (240 cm), 5. Kriszt Annamária
(230 cm).
-liKolos remek eredményt mondhat magáénak, miután a BEAC tagjaként két
bronzérmet is nyert a korcsoportos
egyéni és csapat RAPID sakk bajnokságon. A 8 év alatti fiúk mezőnyében a
még csak első osztályos Kolos 7 pontból 5-öt szerzett meg, ezzel a 3. lett
egyéniben. A csapatbajnokságon 20 csapat küzdött meg egymással. Minden
csapat 4 tagú, melyben kötelezően 1
lány versenyzőt is szerepeltetni kellett.
A két gödöllői fiatalembert, Forgács
Andrást és Lauber Kolost is a soraiban
tudó, átlag életkorát tekintve 10 év alatti
BEAC csapata 15,5 pontjával a 3. helyen végzett.
-vbMájus utolsó hétvégéjén Békéscsabán
rendezték meg a gyermek korosztályos
röplabda bajnokság hatos döntőjét,
amelyen, mind a fiúknál, mind a lányoknák képviseltette magát a Gödöllő.
A TEVA-GRC lány csapata kiváló eredményt ért el, ugyanis a Kecskemét, valamint a Vasas korosztályos csapatai
mögött a 3. helyen végzett. Egyéni címmel is büszkélkedhetnek Szabados István tanítványai, ugyanis a legjobb támadónak a gödöllői Mester Adélt választották, míg a csapat legjobbja Hemmert Kyra lett. A fiúk tisztesen helyt
álltak és végül a 6. helyen végeztek. Itt a
csapat legjobbja Kovács Bálint lett.
-tl-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM
2013. június 22, szombat:

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
KIRÁLYI VÁRÓ
17.00: Kerekasztal-beszélgetés a
jamboree-ról és a cserkészmozgalomról az öregcserkészekkel
18.30: Hetedhét országból.
Emlékkiállítás a jamboree 80.
évfordulóján.
A kurátorok, dr. Czeglédi Noémi és
Fábián Balázs tárlatvezetése
19.00: Kerekasztal-beszélgetés
Teleki Pál és a cserkészmozgalom
kapcsolatáról.
Vezeti: dr. Fábri Mihály ny. tanár
Szabadtéri programok:
Íjászbemutató
Cserkészfoglalkozások, játékok
21.30: Cserkésztábortűz
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
18.30: A jó kormányos című
Körösfői-Kriesch Aladár
emlékkiállításban Körösfői László
családi visszaemlékezése
20.00: A kurátor, Őriné Nagy
Cecília tárlatvezetése
az emlékkiállításban
21.00: Molnár Ferenc: Liliom című
darabját előadja a Garabonciás
Színtársulat a múzeum udvarán
22.30: Táncház a Berka együttessel
Gyerekprogramok, 18.00- 22.00:
Tematikus foglalkozás a
Tündérkert című mesekönyv
(Kócos és Copfos tündérek)
alapján: üvegablak készítés,
testfestés
Bábkészítés 16-18 óra között
a múzeum előtt (Bábjáték az
elkészített bábokkal később a
könyvtár udvarán)

A Chopin Zeneiskola porgramjai
Június 6., csütörtök, 18.00: Benedek Krisztina (népi ének) növendékeinek hangversenye
Június 7., péntek, 17.00: Barta Katalin (zongora) növendékeinek hangversenye
Június 11., kedd, 18.00: Dóra Gergely (klarinét) és Csabay Domonkos
(zongora) kamarazenei hangversenye
Június 12., szerda 16.30, (43-as
terem): ZENEVÁR felvételi
Június 12., szerda, 18.00: Szentes
Anna és Kurucz Ádám Attila énekgitár estje
Június 13., csütörtök, 17.00: ÉVZÁRÓ HANGVERSENY ÉS BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS
Június 13., csütörtök, 18.00:
CHOPIN–OPEN zenés évbúcsúztató
kerti mulatság
Június 17-től 23-ig: ZENE ÉS
TÁRSMŰVÉSZETEK TÁBOR

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
Tisztelettel meghívja Önt 2013. június 15-én (szombaton) a GIM-Házban és kertjében
rendezett programokra
17 óra: Ilka kertje című csoportos, képző- és iparművészeti kiállítás megnyitója
Köszöntőt mond: Dr. Krassay László erdőmérnök
A kiállítást megnyitja: Granasztói Olga
irodalomtörténész
A kiállítás megtekinthető: 2013. szeptember 30-ig
szombat, vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján, más napokon is
18 óra: Vitéz László c. vásári bábjáték Pályi János
báb-színész előadásában
Bevezeti: Semsey Balázs művészettörténész
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660 www.gimhaz.hu
A programok „A szecesszió éve Gödöllőn” című
tematikus év keretében kerülnek megrendezésre
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Felhívás – Díszpolgári cím
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Képviselő-testülete az
1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt
módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az
5/2012. (II.8.) számú, a 17/2013.
(V.21.) számú önkormányzati rendelet
szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a „GÖDÖLLŐ
VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető
cím adományozásának rendjét.
1. A kitüntető cím azoknak a magyar
vagy külföldi személyeknek adható,
akik:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) a G-Magistratus Szálloda Zártkörűen Működő
Részvénytársaság tulajdonosa pályázatot hirdet
VEZÉRIGAZGATÓI
BETÖLTÉSÉRE

TISZTSÉG

A vezérigazgatót Gödöllő Város Képviselő-testülete választja meg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény (Gtv.) 24.§ (1) bekezdése értelmében határozatlan időre.
Az ideális jelölt feladata
– A szálloda gazdaságos és színvonalas
üzemeltetése, felelősségteljes irányítása
– A hozzátartozó részlegek szervezeti
és koordinációs felügyelete
– A munkatársak kiválasztása, tréningezése, ellenőrzése munkájuk értékelése, ösztönzése, létszámgazdálkodás
– A részlegvezetők felügyelete, munkájuk irányítása
– Az éves üzleti terv elkészítése, rendszeres beszámolók készítése a tulajdo-
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Közérdek
– a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,
– egész életművükkel, kiemelkedő
munkásságukkal szolgálták az emberi
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét,
hozzájárulva a város tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
2. „Gödöllő Város Díszpolgára” cím
évente, legfeljebb egy személynek adományozható.
3. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek,
közösségek, személyek. Az adományozásról a képviselő-testület dönt. A
kitüntetés post mortem adományoznos felé
– A szabályos működés betartatása, a
terv teljesülésének folyamatos ellenőrzése
– A szálloda operatív vezetése, gazdaságos üzemeltetése, a szálloda szolgáltatásainak fejlesztése
– Beszerzések koordinálása, kapcsolattartás szerződött partnerekkel, új lehetőségek felkutatása
– Marketing és kisebb értékesítést támogató feladatok ellátása
– A szálloda magas színvonalú üzemeltetésének biztosítása és folyamatos ellenőrzése, kapcsolattartás a vendégekkel
– A szálloda üzlethelységeinek bérbe
adása, kapcsolattartás a bérlőkkel
– KSH statisztikák elkészítése
Elvárások:
– Legalább 3 éves szállodavezetői gyakorlat
– Szakirányú felsőfokú (közgazdász/szállodaipari) képzettség
– Megbízható angol nyelvismeret, további nyelvek ismerete előny
– Könyvelési alapismeretek
– Rugalmas, kihívást kereső, lojális, jó
szervező és kommunikációs készség-

ható, posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinethez eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a
kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre).
HATÁRIDŐ: 2013. JÚNIUS 13. 12
óra
Tisztelettel:
Dr. Gémesi György polgármester

gel, vezetői készséggel rendelkező,
vendégorientált pályázók jelentkezését
várjuk
Pályázhatnak:
A kiírásnak megfelelő magánszemélyek, illetve szállodai management
szolgáltatást nyújtó társaságok.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– felsőfokú, a társaság főtevékenységét
tekintve szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolatát
– a Társaság működtetésére vonatkozó
szakmai programot.
– Társaság esetén cégkivonatot és referenciákat
A Társaság működésének dokumentumai Gödöllő Város Önkormányzat
honlapján elérhetőek. Helyszíni tájékozódásra a Társaság székhelyén (2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.) van lehetőség.
A pályázat leadási helye: Gödöllői
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinet (2100 Gödöllő, Szabadság tér
7. I. emelet 106. szoba)
A pályázat benyújtási határideje:
2013. június 10.

Felhívás – adóhatósági ügyintézői munkakör
Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóhatósági ügyintézői munkakörbe.
– a munkakör alapfeladata: köztartozások behajtása, fizetésletiltások, ingó- és ingatlan foglalások, helyszínelések,
ellenőrzések,
– képesítési előírás: középiskolai végzettség, és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi- számviteli
szakképesítés és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi számviteli szakképesítés, általános
gazdasági és statisztikai ügyintéző.
– közigazgatási szervnél adóigazgatási területen szerzett tapasztalat, valamint felsőfokú, szakirányú képesítés előnyt
jelent.
– A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. JÚNIUS 14.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 3-9-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Június 10-16-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – Piac Kft.
A Gödöllői Piac Kft. (296 hrsz. 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.) pályázatot
hirdet a városi piac üzletsorán lévő 124. számú, 32,79 m2 össz. alapterületű
üzlet 10 évi bérleti és további 10 év elő bérleti jogának megszerzésére. (Jelenleg dohány, vegyi, kozmetikai és háztartási cikkek kiskereskedése folyik
benne.) Ideális lehetőség kínálkozik nemzeti dohánybolt nyitására annak, aki
sikeresen pályázott. Bérleti díj: 130.000-Ft/hó + áfa Kaució: 2 havi bérleti díj
Érdeklődni és megtekinteni a helyszínen a piac nyitva tartása alatt, (6-18h-ig)
vagy a 06/30-5030-777-es számon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 14. (péntek) 10 óráig.
Gödöllői Piac Kft.

Felhívás – Szabályozási terv
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal tisztelettel értesíti a lakosságot,
hogy a Szent István Egyetem Gödöllői Központi Terület Szabályozási Terve módosításának kidolgozását kezdeményezte az egyetem
kérésére és költségviselésében. A tervmódosítás célja, hogy a Főnix Ifjúsági Sport Egyesület által a Szent Györgyi Albert úti egyetemi területre
tervezett vízilabdára alkalmas medence és kiszolgáló épület, lelátó megvalósítható legyen.
A 4924 hrsz-ú telek a hatályos szabályozási terv szerint különleges terület
(KÜ-Okt-6) övezetbe tartozik, ahol a beépítettség legfeljebb 1 % lehet,
ideiglenes jellegű építményekből, tehát jelenleg nem alkalmas a beépítésre. A terület elhelyezkedése – az egyetemmel és a várossal való
egyaránt jó közlekedési kapcsolatai –, illetve a terület-felhasználási konfliktusmentessége (lakóterületektől való kellő távolsága) miatt megfelelő
helyszín a sportfejlesztésre.
A tervmódosítás elkészült, jóváhagyás előtt álló dokumentációját Gödöllő Város Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő
Partnerségi Egyeztetésének Szabályai szerint véleményeztetjük, melyet
az érdeklődők megtekinthetnek a www.godollo.hu oldalon a
Polgárok/Partnerségi Egyeztetés menüpont alatt vagy a Főépítészi
Irodán (hétfőnként 8-18 óráig, egyéb munkanapokon 8-12 óráig). Észrevételeiket a Főépítészi Iroda 2013. június 10-ig fogadja.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Gémesi György polgármester júniusi fogadónapját
az alábbi időpontban tartja:
2013. június 12. szerda, 10-12, 14-16 óráig

2013. június 5.

Mozaik

SZÁLLÁS RETRÓ KÖRNYEZETBEN,
MODERN FÜRDŐ A ZSÓRYBAN
2013. JÚNIUS 1-JÉTŐL
Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben
hétfőtől-csütörtökig):
1500 Ft/fő /éjszaka, 5000 Ft/fő/4 éjszaka

(hétköznap

Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben, nagycsaládosok
előnyben (hétköznap hétfőtől-csütörtökig):
20.000 Ft/9fő/4 éjszaka

Gödöllő Város
Önkormányzata
Üdülője

Levélcím:
8638 Balatonlelle, Úszó u. 5.
Telefon: 06-20/590-7877
06-85/700-611, Fax: 06-85/351-808
Email:
postmaster@kaloriatabor.t-online.hu

Hétvégi kikapcsolódás, fürdőzés (hétvége péntektől-vasárnapig):
2000 Ft/fő/éjszaka, 5000 Ft/fő/3 éjszaka
„Ereszd-el-a-hajam” partik, legénybúcsúk, vagy nagycsaládos kikapcsolódások (hétvége péntektől-vasárnapig):
25.000 Ft/9fő/3 éjszaka
Várjuk jelentkezését Bara Lászlónál a +36-20/319-1677
telefon számon, vagy a vuszikft@gmail.com e-mail címen.
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Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

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

N yitva : K : 11 – 1 8 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zá rv a !

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.

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

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

2013. június 5.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS,
GYÁSZJELENTÉS
+Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak,
akik május 23-án CSÁKY ANTALT elkísérték utolsó útjára,
imádkoztak érte, szeretettel megemlékeztek róla vagy együttérzésükkel segítettek gyászunkban. Felesége, lányai, fia,
menye, vejei és unokái
+Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HUNYÁS LÁSZLÓNÉ, ARANKA
NÉNI, 2013. május 27-én életének 78. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól 2013. június 6-án 14 órakor a Gödöllői
Temető ravatalozójában veszünk végső búcsút a római katolikus
egyház szertartása szerint. Drága emléke szívünkben örökké él!
KÖZLEMÉNY
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN
+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2szoba+ nappalis
újépítésű ikerház 350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFt-ért
kulcsrakészen eladó. 20-772-2429
+Az ár alkuképes! Központhoz közel 200 nm-es vállalkozásra alkalmas kétszintes duplagarázsos ház eladó iár: 14,9MFt 20-804-2102
+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított, gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 10,6MFt 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. 20539-1988
+Alkuképesen, sürgősen eladó első emeleti, erkélyes 42m2-es
gázkonvektoros lakás, tégla házban. Iár:7.35MFt! 20-539-1988
+Eladó az Erzsébet körúton műanyag nyílászárós 2 szobás
lakás Iár: 8.29MFt!! 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
+Eladó a központban 2 szobás, cirkós lakás kocsibeállóval.
Iár:9.5MFt. Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi lakás
Gödöllőn, garázzsal és kertkapcsolattal Iár: 11.5 MFt 20-8042102
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali+ két+fél
szobás újszerű lakás zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20-539-1988
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2
állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Gödöllőn, Fácán sori lakóparkban eladó egy 120 nm alapterületű,
nappali + 3 szobás + gardrób, kétszintes, kertkapcsolatos sorházi
lakás, 16 nm-es garázzsal. Referencia szám: 3714. I.ár: 30 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Blahai részen, egy 1300 nm-es építési telek,
teljes közművel ellátva, kis faházzal. Referencia szám: 3712.
I.ár: 8,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő belvárosában, egy 400 nm-es telken álló100 nmes 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, a Kossuth Lajos utcában kettő + fél szobás,
első emeleti, nagyerkélyes, igényesen felújított öröklakás. I.ár:
13,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Blahai részen, 110 nm alapterületű, 630 nmes díszkerttel, ásott kúttal egy 3 szobás felújított polgári ház,
alkalmi áron. Referencia szám: 3709. I.ár: 22 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő Rózsadombján, a Perczel Mór utcában, örök
panorámás, egyedi építészeti stílusú lakóépület kedvező
irányáron, 1100 nm-es telekkel, zsalugáteres ablakok, teraszok. Referencia szám: 3643. I.ár: 22 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 fűtéses, teljesen felújított öröklakás. Referencia szám: 3701 I.ár: 14,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a belvárosban, egy 1200 nm-es saroktelken
lévő 170 nm-es polgári ház. Referencia szám: 3468. I.ár: 23,5
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a kertvárosi részen, egy 2012-ben épült, 96
nm alapterületű, nappali + 3 szobás, téglaépítésű társasházi
lakás, 16 nm-es garázzsal, plusz egy 100 nm-es kertrésszel.
Referencia szám: 3711. I.ár: 23,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Fenyvesi részen az Alma utcában egy építési
telek, egy Erdért típusú faházzal. Telek mérete: 500 nm. Referencia szám: 3699 I.ár: 6,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Kandó Kálmán utcában, egy 1000 nm-es telken,
egy 100 nm-es, 3 szobás családi ház, belülről felújított állapotban.
Sürgős! Referencia szám: 3600. I.ár: 19 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: 7,8 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+A Szentendrei szigeten, Horányban családi okokból áron alul
eladó kellemes, csöndes utcában 640m2-es szépen parkosított
telken kb. 30m2 faházzal nyaraló. Érd: 06-30-5477-322
+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es magasföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos utcában.
Érd: 0670-2915-134
+Aszódon, csendes, kertvárosi környezetben 3 szobás családi
ház, beépíthető tetőtérrel, 1050 m2 kerttel eladó. Tel: 8-16
óráig: +36/30/251-7936, 18-20 óráig: +49/73/125-423
+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes,
gázkonvektoros lakás a Szent János utcában. Nem panel. Iár:
12,2 MFt. Tel: 06-20-823-1724
+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
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Gödöllői Szolgálat

június 07.péntek 20h To Hive! Kiállítás-Koncertek-Lemezlovasok és italakciók hajnalig! 08.szombat 20h ImproSpagetti vs (l)azapja Az ütközet! A ClubSzínház szervezésében (jegyek az esti buliba is érvényesek!) 08.szombat 22h
a ´90-es évek Legjobb és Legrosszabb dalai Dj Tégla (Belépés 24h-ig 500Ft majd 1000Ft | Caipirinha akció!)
15.szombat 22h Hivatalos Tanévzáró After Party a lemezjátszóknál Dj Barta & Andrew G | StrongBow Gold akció!
(belépő 1000Ft!) 21.péntek 21h Kötelező Közhelyek + vendégek 22.szombat 22h "Made in Hungary" Magyar buli,
hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási Pisti és 25 év énekelhető dalai! (Belépés 24h-ig 500Ft majd 1000Ft!) 28.péntek
20h Jótékonysági koncert a Save the Children alapítvány javára, fellép: MoonLightning (támogatójegy 1200Ft!)
29.szombat 22h Ladies' Night Modern Tánczenék Andrew G&Dj TomHouse tolmácsolásában! (Hölgyeknek Díjtalan!)

+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér, 2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített
szekrények), felújított lakás. Iár:10,6MFt. 70/580-1809
+Eladó Gödöllőn a Kör utcában egy 69 nm-es, 1+2 félszobás
3.em. konvektoros, nagy erkélyes, részben felújított, újonnan
szigetelt, külön vízórás öröklakás. Iár: 12,5 MFt. Tel: 06-70218-1398, 06-70-516-4462
+Gödöllőn eladó kertes házként funkcionáló sorház szélső lakása.
70 nm, 2,5 szoba összkomfort + 18 nm-es kopolit üvegfalú nyári
nappali. Beépíthető padlástérrel, pincével. 50 nm-es garázs
utcáról nagykapus bejárattal. 180 nöl kert - termő gyümölcsfákkal, csemegeszőlővel. Iár: 21,9 MFt. Tel: 06-20-460-4252
+Elcserélném gödöllői 5 szobás, 2 fürdőszobás, kertes családi
házamat 2,5 - 3 szobás, erkélyes gödöllői lakásra. Ráfizetést
kérek. Minden megoldás érdekel! 06-20-544-4665
+SÜRGŐS! Gödöllőn, Blahán az orvosi rendelőtől, sztráda lejárattól 2 percre eladó 100 nm-es (2+2 félszobás), nagy teraszos,
175 nöl-es telekkel, rendezett kerttel, kocsibeállókkal egy ingatlan, betegség miatt, mélyen az ár alatt. Tel: 06-28-786-160
+CSALÁDI HÁZAT VENNÉK Gödöllőn, a vasútállomás
környékén. Tel: 06-70-284-9512
+Eladó a Máriabesnyő Lakóparkban erdővel körülvett, ősfás
környezetben egy 69 nm-es, amerikai konyhás, 3 szobás +
teremgarázsos, tárolós, erkélyes 1.emeleti lakás. Iár: 18,5 MFt.
Tel: 06-30-846-4495
+Gödöllőn tulajdonostól eladó központhoz közeli 4.em. felújított, 56nm-es, kétszobás, erkélyes, panorámás 2010-ben felújított lakás. A vételár részét képezik: konyhabútor, klímaberendezés, saját pince és garázs. Iár: 11 MFt. Tel: 06-70-702-9747
+Gödöllő központjában 2 szobás, 4. emeleti, távfűtéses lakás
KIADÓ vagy ELADÓ. Érd: 06-30-266-3473
+Palotakerti mfszt. 2 szobás, 57 nm-es, parkra néző, egyedi
fűtésű, vízórás lakás 4 emeletes házban eladó. Ingatlanosok ne
hívjanak! Tel: 06-70-949-1509
+Eladó Gödöllő belterületén 769 nm-es, BEÉPÍTHETŐ TELEK
az Antal-hegyen. Tel: 06-20-278-1054
+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
+Hitelmentes családi ház eladó vagy cserélhető lakótelepei
lakásra is. Tel: 06-30-246-1283
+Eladó egy 2 szobás, erkélyes, jó állapotban lévő 2.em. lakás
a Szent István téren. 10,95 MFt. Tel: 06-30-359-9354
+Gödöllőn elcserélem kertes családi házamat új építésű társasházi lakásra max. 2 szoba nappalisra. Ráfizetést kérek.
Eladás is számításba jöhet. Tel: 06-70-2829-248 (egész nap)
+Gödöllőn családi ház fedett úszómedencével, szaunával, pezsgőfürdővel kedvező áron eladó. Tel: 06-20-935-4687
ALBÉRLET KIADÓ
+szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő központjában 3. emeleti 2 szobás, felújított lakás
igényes, nemdohányzó részére kiadó. Érd: 06-30-252-4674
+Kiadó újszerű, 1 szintes 3szoba+nappalis ház Gödöllőn,
650nm-es parkosított telken. 150EFt/hó, 2 havi kaució szükséges 20-772-2429
+Blahán a Hegy utcában gyönyörű kétszobás, berendezett
tetőtér kiadó július 1-től hosszútávra a buszvégállomásnál.
70.000,-Ft + rezsi, 2 havi kaució. Tel: 06-30-948-6151
+Első emeleti kétszobás, gázfűtéses (külön mérőórákkal felszerelt), bútorozott, erkélyes lakás hosszútávra kiadó a János utca
elején. 50eFt + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 30-502-4148
+Palotakerten kiadó egy 45 nm-es, egyszobás, összkomfortos, bútorozott lakás. Albérleti díj + rezsi és kaució szükséges.
Tel: 06-20-545-9429
+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 38
nm-es frissen felújított, 1 szoba, konyhás, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve. 45.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hónap kaució Érd: 06/30/2027828
+Gödöllőn kiadó családi házban, külön bejárattal, felújított,
amerikai konyha + nappali, háló, nagy fürdőszobás lakás
autóbeállási lehetőséggel. 60.000Ft + rezsi. Érd: 70-526-0174
+ALBÉRLET KIADÓ! 40eFt + 1 havi kaució + rezsi. Tel: 70-3966-342
+Gödöllőn a Szent János utcában téglaépítésű, 2 szobás, konvektoros lakás kiadó. Érd: 06-70-372-4475
+Gödöllőn a Zombor utcában 35 nm-es lakás kiadó alacsony
rezsivel. 40.000,-Ft/hó + rezsi + közös költség, 2 havi kaucióval. Tel: 06-20-314-1725

+Gödöllő központjában a Szent István téren kétszobás, 55nmes, klímás, erkélyes, felújított, 2.em. lakás hosszútávra kiadó
(egyedi fűtés, víz, villany). Bérleti díj: 58.000,-Ft+ rezsi +2 havi
kaució. Tel: 06-20-254-6266
+Gödöllő központi részén másfél szobás, 44 nm-es, konvektoros, bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft + rezsi. Két havi kauciót kérek. Tel: 06-30-224-1627
+Gödöllőn, frekventált csendes helyen a központhoz közel,
palotakerti négyemeletes házakban, egyedi mérőkkel felszerelt, igényesen felújított 44 nm-es fszt-i lakás kiadó. 47.000,Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-30-300-5762
+Teljesen különálló, összkomfortos, kertes házrész kiadó!
Szoba-konyha, fürdőszoba. Műszakilag felszerelt, bútorozott!
Rezsivel együtt fix ötvenezer Ft. Kaució nincs! Tel: 20-942-5487
+GÖDÖLLŐN, KULTÚRÁLT ZÖLDÖVEZETI környezetben külön
bejárattal két szoba-hallos, összkomfortos lakás erkéllyel,
tetőterasszal, gyönyörű kilátással kiadó. Érd: 06-30-569-8137

+LA VALETTE – üzlethelyiség kiadó! Érdeklődni: 06-20-9325415, aquagas@vnet.hu
+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
+Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában 1478 nm-es
magántelken 90 fős étterem +80 fős terasz berendezéssel
együtt eladó vagy kiadó. Sok más tevékenységre is alkalmas.
Tel: 06-20-9148-885
+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

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:
*A Blahán, aszfaltos zsákutcában panorámás,
részben közművesített, 2031 nm-es, 23 m széles
építési telek kellemes kertvárosi környezetben
eladó. Iá.: 18 mFt.
*A Királytelepen két utcára nyíló, 1262 nm-es, 22 m
széles, (30 %- a beépíthető) közművesített,
megosztható építési telek eladó. Irányár:17 mFt.
*A blahai domboldalon 3+3 félszobás, 90 nm-es,
napkollektoros, 3 erkélyes, 2 szintes családi ház új
nyílászárókkal, hőszigeteléssel eladó. Iá.: 25 mFt.
*A központban 89 nm-es, nappali+ 3 szobás,
étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 2. em., polgári lakás hatalmas, osztatlan, közös kerttel
eladó. Irányár: 16,9 mFt.

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

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.
+100 nm-es fodrászatnak berendezett szalon, Erzsébet
parknál, ingyenes parkolási lehetőséggel eladó vagy kiadó. I. ár:
23,5 mFt, bérleti díj megegyezés szerint. Érd.: 20-9194-870
+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben, 32
nm, 1.em. Érd: 70/373-8154, 20/9294-669
+Gödöllő belvárosában egy 38 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Tel: 06-30/231-7508
+Gödöllőn a Kossuth L. utcában eladó egy 42 nm-es üzlethelyiség. WC. kézmosó, valamint külön víz- és villanyóra. Iár: 7,3
MFt. Tel: 06-30-537-6985, 06-30-428-0520
+KIADÓ! Gödöllő központjában a Petőfi téren 40 nm-es
légkondicionálóval, riasztóval, biztonsági ráccsal felszerelt
üzlethelyiség. Érd: 06-70-568-9207
+Üzlethelyiség kiadó a Blaháné úton IRODÁNAK, BOLTNAK
TRAFIKNAK, ill. bármilyen tevékenységre. Tel: 20-590-8259
+GARÁZS ELADÓ a KAZINCZY KÖRÚTON. Tel: 06-70-224-7137

Akár 500 000 Ft
ajándék extrával!

Új

OPEL MODELLEK

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

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

Opel Gaál
*|G|OOĭ'y]VD*\~W7HOHIRQ
*|G|OOĭ5pWX7HOHIRQ
LQIR#RSHOJDDOKXZZZRSHOJDDOKX
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Fényre sötétedő
szemüveglencsék
akciója!!!
Manapság egyre többet lehet hallani
arról, hogy a Földre érkező UV sugárzás
mennyire káros számunkra. Bőrünket
védjük naptejekkel, de kevés szó esik
arról, hogy a káros sugárzás szemünket is
jelentős mértékben károsítja.
A szem belső szerkezetét vizsgálva
megállapítható, hogy a szemlencse és az
ideghártya (retina), a közvetlen napsugárzás hatására, hosszabb távra szóló
sérüléseket szenvedhet. Az UV-sugárzásnak a szemlencsére gyakorolt negatív
hatása bizonyított, annak eredményeként
később pld. szürkehályog alakulhat ki.
Ezt támasztja alá, hogy a felmérések
szerint a szürkehályog gyakrabban
következik be (és gyorsabban megy
végbe) a napos országokban élő lakosság
körében. Ezért a fokozott védelem az
ilyen zónákban kiemelten indokolt.
Szemünket védhetjük napszemüveggel
is, de, ha Ön (dioptriás) távoli szemüveget visel, akkor praktikusabb megoldás a
fényre sötétedő optikai lencse.
Ezek a lencsék beltérben teljesen átlátszóak, míg erős napfényre napszemüveg
sötétségűre sötétednek. Az UV sugárzás
hatására változtatják a színüket, az éppen
aktuális fényviszonyoknak megfelelően.
Így, az éles látáson kívül, biztosítják
szemünk számára a megfelelő, és
kényelmes fénymennyiséget. Bármilyen
szemüvegkeretbe
elkészíthetőek,
léteznek egyfókuszú (csak távoli),
bifokális, és multifokális kivitelben is.
Kaphatóak szürke és barna színben.
Természetesen 100%-os UV védelemmel
rendelkeznek. Ráadásul ma már a lencsék reakció ideje háromszor gyorsabb,
mint az elődeiké.
Az optikai piacon sokféle fényre sötétedő
lencse kapható. Legjobb paraméterekkel
rendelkező, leggyorsabb reakció idejű
ilyen lencse, a Tansition elnevezésű.
Ezenfelül már kaphatóak boltunkban
olyan fényresötétedő szemüveglencsék is,
amelyek autóvezetés közben, a szélvédő
mögött is megfelelően sötétednek.
Június 31.-ig a fényresötétedő rétegzés
árából 30% kedvezményt nyújtunk.
Multifokális lencsékre szintén többféle
akciónk van, részletekről érdeklődjön
üzletünkben, ahol teljeskörű, ingyenes
szemvizsgálatra is bejelentkezhet:
MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel. 28/417-367
www.optikagodollo.hu

2013.

június 5.

ÁLLÁS
+A MISSY Szépségszalonba munkatársakat keresünk az alábbi
munkakörökbe: MŰKÖRMÖS, PEDIKŰRÖS-MANIKŰRÖS, női-férfi
FODRÁSZ, MASSZŐR, TETOVÁLÓ. Jelentkezni a 70-670-6813-on.
+CNC-NT szakembereket keresünk győri munkahelyre, illetve
budapesti munkahelyre horizont esztergályosokat, hagyományos marósokat, esztergályosokat és nehézgépkezelőket.
(Gyakorlat szükséges. Szállás biztosított.) Tel: 06-70-3847138, 06-70-366-3401, e-mail: rasi@gmail.hu
+Pozíció: MINŐSÉGELLENŐR. Feladatok: -Autóipari műanyag
termékek napi ellenőrzése és dokumentálása. –Nem megfelelő
termékek kezelése. Elvárások: -középfokú végzettség, -mérési
tapasztalat kézi mérőeszközökkel, -3 műszakos munkarend
vállalása, -hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny, azonnali kezdés előny. Jelentkezni lehet: TBMI Hungary Kft.
Horváth Anita 06-28-510-682
+Azonnali kezdéssel munkatársakat keresünk 95 eft+jutalék!
06 20 213 0953
+Tapasztalt Visual C++ és C# PROGRAMOZÓKAT keresünk
gödöllői irodánkba, hosszútávra, teljes munkaidőben. Angol
nyelv ismerete szükséges. 3D geometria, metrológia ipari
automatizálás szakterületek ismerete előny. Tel: 30-470-0365
+Megbízható hölgy takarítást vállal Szadán és Gödöllőn! Tel:
06-20-217-7963
+Gödöllőn a MISSY Szépségszalonba azonnali kezdéssel
KOZMETIKUST KERESÜNK BEJELENETETT MUNKAKÖRBEN.
Érd: 06-70-670-6813
+Gödöllői ÚJ BÜFÉBE MUNKATÁRSAT KERESÜNK! Előny: szakképzettség, vendéglátós tapasztalat, gödöllői lakos, érettségi
bizonyítvány. Jelentkezni: 06-30-304-0303 vagy
pplati@gmail.com-ra küldött fényképes önéletrajzzal.
+Szadára karosszérialakatos és autóhoz értő férfi munkatársat keresek törött autók bontásához és megjavított autók
összeszereléséhez. Alkalmanként. Érd: 06-70-340-7681
+Magánlakás, társasház, iroda TAKARÍTÁSÁT, nagytakarítását, KERTGONDOZÁST ill. gyerekvigyázást is vállalok
állandó vagy alkalmi jelleggel Gödöllő és közvetlen környékén.
Tel: 06-30-341-7502
+Napi átlag 4 órára keresünk TAKARÍTÓNŐT és KERTI
GYOMLÁLÁSRA dolgozót belvárosi családi házba. Jelentkezés:
kovatseva71@gmail.com Részletes önéletrajz és referencia levelek korábbi munkáltatóktól.
+FÉNYEZŐT keresünk gödöllői telephelyünkre, határozott idejű
munkára, munkagépek fényezésére. Gyakorlott, munkájára
igényes kollégák jelentkezését várjuk. Tel: 70-221-3652
+Úgy érzi, nincs kivel megosztani gondolatait? Szívesen társalkodom Önnel. 06-20-364-0056

SZOLGÁLTATÁS

+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
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+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, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása
felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
+TAKARÍTÁS! Családi házak, lakások, lépcsőházak, irodák,
intézmények takarítását, ablaktisztítását vállalom, valamint
rendezvények és festés utáni takarítást! Számlát is adok. Tel:
06-30-8590-626, e-mail: vargatakaritas@citromail.hu
+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó – sziklakert építése,
automata öntözőrendszer telepítése. Referenciák, garancia.
Tel: 06-20-9449-154
+KÚTFÚRÁS! Lakossági házi vízellátásra, öntözésre, mezőgazdasági, állattenyésztési célra készülnek. Tel: 0670-633-5772

+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, 20/5431775, E-mail:info@ili.hu

Fényresötétedő rétegzés 30% kedvezménnyel!

+Lieutenant Kft vállalja családi házak, lakások átalakítását,
bővítését, felújítását. Víz- gáz-fűtéstervezés, kivitelezés, hideg
burkolás, gipszkartonozás, vakolás, betonozás stb. Ingyenes
árajánlattal várjuk megkeresésüket. Tel: 06-30-507-0437, email: lieutenantkft@gmail.com
+VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST, fürdőszoba felújítást, locsolómérő szerelést, csatornabekötést vállalok: Csombor János
06-20-9947-715

+MŰKŐ SÍREMLÉKEK TISZTÍTÁSÁT vállalom Gödöllőn és
környékén. Gyors és rugalmas munkavégzés (akár hétvégén is).
Hívjon bizalommal! 06-30-642-7298 Mersva Mihály
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, 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.: 30-851-8763
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+GYÓGYTORNÁSZ vállalja mozgásszervi (nyak, váll, gerinc,
derék, csípő, térd, boka) és idegrendszeri betegségek
kezelését. Elérhetőség: Dányi Mihály 06-20-577-4824,
www.rehabilitacio.eu

OKTATÁS
+Középiskolások figyelem: A nyár pihenés mellett arra is jó, hogy
felkészülj a nyelvi érettségire (ha kettesnél jobbat akarsz), és a
középfokú nyelvvizsgára. Már most jelentkezz a nyári tanfolyamokra:
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
+ANGOL felnőtt kezdő/újrakezdő nyári kurzusok indulnak júniusban kedd-csütörtöki napokon a délutáni és esti órákban. Tapasztalt,
türelmes nyelvtanár, beszédcentrikus módszer, vidám, dinamikus
órák! Érd: kata.juhasz@rocketmail.com vagy 0620-29-39-111
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Gödöllői Szolgálat
+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől eladó.
1liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763
+1. Eladó pár órát használt eliptikus tréner, számlával + garanciával.(NORDICTRACK E4.0 elliptika).Típus: Motorvezérelt elliptikus
tréner. Lendkerék súlya: 20 kg. Ellenállási fokozatok: 25. Programok száma: 17. Felhasználó tömege: max.150 kg. Extrák:
sztereó mp3 lejátszó, pohártartó, nagy grafikus kijelző, nagy
lépéstávolság. Ára: 119eFt. Az új ára:150eFt. Tel.: 30/955-1300.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+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
+NEM JUTOTTÁL BE A TÁMOP 2.1.2 TÁMOGATOTT ANGOL
TANFOLYAMOKRA? Jöjjön a B terv! Tanulj nálunk angolul és
duplázd meg a befektetett pénzedet! Nézd meg a részleteket:
www.oktatars.hu/dupla

+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) 0630/536-4300, 28/611-728

+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
+GARÁZSVÁSÁR lesz Gödöllőn a Hunyadi u. 34.-ben június 8án reggel 9-től. Lesznek könyvek, 100,-Ft-os ruhák, bodzaszörp, lekvárok, játékok és
csecsebecsék, lomok.
+Erős testalkatú, házőrzésre alkalmas kutyust elfogadnék. Tel: 30-569-8137
+Megbízható fiatal pár
eltartási szerződést kötne
Gödöllőn vagy környékén.
Tel: 06 70 312-5965
+Hastáncosnő fellépést
vállal. Tel.: 20/9455-583.

EGYÉB
+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

+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire való
felkészítést kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.: 70/609-7748
+Ha Ön nyelvet tanulna, váltani akar, tesztelné képességeit,
munkára fogná az agyát, fejlesztené összpontosítását, jelentkezzen a memóriafejlesztő tréningre. Tel: 06-20-388-4953

ÜDÜLÉS
+BALATONSZÁRSZÓN NYARALÓ KIADÓ. Tel: 70/334-6075
+BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, 3 szobás, 6 fekvőhelyes,
strand közeli nyaraló udvarral, terasszal, gépkocsi beállással
kedvező áron kiadó. 06-28/421-135, 06-20/418-5348

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS HALLÓKÉSZÜLÉK
EZT LÁTTA
TÉVÉBEN
PRÓBAHORDÁS
A

+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok
szerveznek a nyári szünet idejére több alkalommal, 8-12 éves
gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, tudományosmegismerő tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes
kiegészítő programokkal. Időpontok: július 27., 28. és augusztus
32., 33. hetének hétköznapjai, reggel 8 órától 16 óráig. Helyszíne:
Gödöllő, Művészetek Háza. Napi háromszori étkezést biztosítunk
meleg ebéddel. Részvételi díj: 17.000,-Ft. Több alkalomra és
testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdeklődésüket, jelentkezésüket tisztelettel a 06-30-210-5058-as telefonon várjuk.
+GYULÁN a HŐFORRÁS Üdülőszövetkezetben 2013. június 1427-ig tartó időszakban eladó 2 fős apartman. Érd: 30-572-3894
+Üdülési lehetőség BALATONSZEMES közelében 10-12 főig.
Gyermekeseknek is ideális környezet. Szabad strand 300 m.
Tel: 06-20-362-0568

TÁRSAT KERES
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
+66 éves, fiatalos, intellektuális, ápolt, füst és alkoholmentes,
belső értékekre igényes nyugdíjas férfi komoly, tartós kapcsolathoz szerető társát keresi. 30-3920-749, 28/530-212 (este)

ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY TÜZIFA ELADÓ. Hasítva:
2.200,-Ft/q. Gödöllőn azonnali kiszállítással. Garantált mennyiség. Hívjon bizalommal! 0620/2922-405, 0631/321-2961

Megnyitottunk
Gödöllőn!
Egészsége megőrzése érdekében ingyenes hallásszűrést és
hallókészülék próbahordást szervezünk 2013. június 3-tól 21-ig
Gödöllőn, az Amplifon Hallásközpontban.

Bejelentkezéshez hívja a (28) 620-665-ös
telefonszámot!
Amplifon Hallásközpont
Gödöllő, Szabadság tér 1.
amplifon.hu
A hirdetés nem minősül ajánlatnak, nem teljeskörű. A részletekért érdeklődjön az Amplifon Hallásközpontokban.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 12.
Megfejtés: 115 éve született spanyol költő, drámaíró, festő, zeneszerző neve és egyik legismertebb
színművének címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Bujtás Zsombor, Ligeti Juliska u. 37.,
Pintér Zoltánné, Kossuth L. u. 23.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kalydy Endre, Tátra u. 3., Rab Jánosné, Dessewffy A. u. 25.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Zsolnayné Soltész Éva,
Kazinczy krt. 21.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Cservenka Aurél, 2112, Veresegyház, Szabadság út 31. Szedmák
Attila, Kandó K. u. 43.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Seregélyes Mónika,
Fenyves köz 23., Báthori Gizella, Blaháné u. 105.

Utazz velünk:

Münchenbe
Egy koncert ürügyén 25 év után ismét sikerült
Münchent alaposabban körbejárni és mondhatom, megérte a látogatás, hiszen a „legmediterránabb” hangulatú német város könnyen belopja magát az ember szívébe.

Kezdjük az ismerkedést a München szívében található hatalmas élelmiszerpiac, a Viktualienmarkt felfedezésével, kapható itt minden, mi
szem-szájnak ingere: egzotikus gyömölcsök, finom borok és sajtok, fűszerek, színpompás virágok és persze megkóstolhatjuk a híres bajor kolbászt is egy korsónyi sörrel leöblítve. A piac
hétfőtől szombatig 7 és 18 óra között van nyitva,
szombaton délután akár 50% kedvezményt is
kaphatunk a gyümölcsárusoknál. Folytassuk tovább sétánkat a Marienplatz irányába, a téren található városháza tornyában lévő harangjáték
vonzza a turistákat, a nyári időszakban naponta
háromszor, 11, 12 és 17 órakor látható. A
Kaufinger Strassén indulunk tovább, a sétálóutcán hatalmas áruházak sorakoznak, temérdek
áruval megtömve és vevőben sincs hiány, óriási a
nyüzsgés szinte mindenhol, az árak elviselhetőek, a kínálat pedig elképesztő.
A nézelődéstől és vásárlástól megfáradva a szállodánk felé indulunk, az Isar folyón átkelve már
békésebb a hangulat, rengeteg a kerékpáros és a
kocogó, a parton pedig napoznak és piknikeznek az emberek.
Másnap ismét zsúfolt a program, az Olympiapark területén található a BMW múzeum, a gyár
és a BMW Welt kiállítóterme, a környéket pedig a 291 méter magas Olimpia torony uralja.
Délután irány Európa egyik legszebb stadionja,
az Allianz Aréna, a stadiontúra során az öltözőkön át egészen a játékoskijáróig juthatunk, sajnos a gyepre már nem léphetünk rá.

Sokáig sorolhatnám még München izgalmasabbnál izgalmasabb látványosságait, a koncerteket, kiváló sörkertjeit, ehelyett azonban azt
javaslom, üljünk autóba vagy szálljunk repülőre, vonatra és személyesen győződjünk meg
a bajor főváros lenyűgöző mivoltáról.
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

