
Csaknem 150 évet utaztunk vissza
az időben annak a nosztalgia gőzös-
nek a segítségével, ami június 8-án,
szombaton délelőtt gördült be a Ki-
rályi Váró elé. Ezzel a vonattal ér-
kezett meg Erzsébet királyné és I.
Ferenc József, hogy a hétvégét a ko-
ronázási ajándékként kapott gödöl-
lői kastélyban töltsék…

Akár így is történhetett egykor. Leg-
alább is ez a történet elevenedett meg
az 1867-ben, ezen a napon történt ko-
ronázás emlékére. 

A vasútállomáson ünneplő tömeg
várta a „királyi” vonatot, a népviselet-
be öltözött fiatalok épp úgy éljenez-
ték az „uralkodót és hitvesét”, (illet-
ve, az őket megszemélyesítő Szabó
Dórát és Németh Attilát), mint a ki-
egyezést követően. A Királyi Várótól
induló koronázási menetet a Gödöllői
Városi Fúvószenekar vezette, mögöt-
tük népviseletbe öltözött fiatalok hal-
adtak, majd az Alsóparkon át, fogato-
kon érkeztek a kastélyhoz a díszven-

dégek. A bejáratnál
gróf Andrássy Gyula
fogadta a vendégeket.

A kastélyban két
napon át egymást vál-
tották a színes prog-
ramok. A Gödöllő
Táncegyüttes nép-
tánc-, a Jászsági Hu-
szárbandérium lovas-
bemutatója, majd test-
vérvárosunk, Brandys
nad Lábem–Stará Bo-
leslav népzenészeinek
és táncosainak fellé-
pése, valamint a Gö-
döllő Táncszínház
előadása egyaránt
nagy sikert aratott.
Vasárnap pedig egy
különleges divatbe-
mutatót is megcsodál-
hattak az érdeklődők „Erzsébet király-
né és kutyái” címmel. Mint ismeretes,
Sisi nagy barátja volt az állatoknak,
különösen a lovaknak és a kutyáknak.

A divatbemutatón a királyné kedvenc
kutyái (ír farkas, orosz agár), vala-
mint több vadász- és pásztorkutya vo-
nultak fel korhű ruhákba öltözött „Er-

zsébet királynék” és gróf Andrássy
Gyula kíséretében – a ruhákat Czédly
Mónika, a D’Elia Szalon tulajdonosa
készítette.                 (folytatás a 6. oldalon)
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Királyi programok a Koronázási hétvégén

Azok a boldog békeévek!

A dunai árvíz elleni védekezésben több
napon át dolgoztak gödöllőiek a nagyma-
rosi gátakon.

(2. old.)

A Gödöllői Királyi Kastély előkertjében
pénteken délután állították fel Ferenc Jó-
zsef mellszobrát.

(6. old.)

Valkai Ferenc (GEAC–SZIE) jól szerepelt a
lengyelországi U23-as Eb-n kardvívásban:
egyéniben 27., míg csapatban 5. lett.

(8. old.)

A rossz idő ellenére csaknem két-
százan vettek részt Gödöllő városá-
nak a trianoni békediktátum alá-
írása 93. évfordulójára emlékező
méltóságteljes rendezvényén.

A helyszín a Művészetek Háza aulája
volt, mivel a szakadó eső nem tette le-
hetővé a szabadban való megemléke-
zést a trianoni tragédia 93. évforduló-
jára. Gémesi György polgármester
beszédében Juhász Gyula költőnk Tri-
anon című verséből idézett súlyos mon-
datokat. (folytatás a 3. oldalon)
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Emlékezés Trianonra

93 éve történt
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Gödöllővel
kapcsolatos hírekről,
eseményekről
tájékozódhat:

www.godollonettv.hu

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.

A tervek szerint néhány napon belül
birtokba vehetik a kerékpárosok a
B+R parkoló épületét a vasútállomá-
son. Az elmúlt hetekben a MÁV-val
kötött megállapodásnak megfelelően
a VÜSZI Kft. pótolta az épületen a
korábbi kivitelező által el nem vég-
zett, vagy nem megfelelően kivite-

lezett munkákat. Újraaszfaltozták a
hátsó rámpát és a vasúti sínek felőli
részt, kicserélték a lábazatot, amit
olyan anyaggal vontak be, ami meg-
akadályozza a felázást. 
Átfestették az épület korlátjait, és a
haladási útirányok is jelölve lettek az
elmúlt napokban. Elkészültek az

elektromos munkák, és az épület kül-
ső részén is megtörtént a táblázás.
A hét elején már csak egy pótlólagos
járda kialakításán dolgoztak, ami az

épület mellett vezet és összeköti a te-
rületet a pályaudvarral. Amennyiben
az időjárás engedi, ez is napokon be-
lül elkészül, s végre az eddigieknél
biztonságosabb körülmények között
tárolhatják majd a kerékpárokat az ál-
lomáson azok, akik vonattal szeret-
nének tovább utazni. jb

Az elmúlt hét időjárása jelentős próba elé állította a csapadékvíz-elvezető rendszereket, városunk-
ban azonban sehol sem okozott problémát a lezúduló nagymennyiségű eső. A patakmeder is jól
bírta a terhelést, a szakemberek azonban úgy döntöttek, amint az időjárás engedi, ellenőrizni fog-
ják a burkolatot, s ahol szükséges, javítják a keletkezett sérüléseket.  

Az esőzések miatt azonban eltolódtak a munkák az Ibolya utcában, ahol a páros oldalon, a Virág köz és a Damjanich utca
közötti szakaszon végeznek szakaszos járdafelújítást. A szakemberek korábban már felmérték, hol szükséges megbon-
tani a jelenlegi építményt, és csak ott nyúlnak hozzá, ahol az feltétlenül szükséges.
Jó hír a kerékpárosoknak, hogy a Legyen Gödöllő Kerékpárosbarát Város program részeként új támaszokat helyeztek ki
a Török Ignác Gimnáziumhoz. Ezeknek köszönhetően húsz kerékpár elhelyezésére van lehetőség az árkád alatt.
Az Alvégen új növényeknek örülhetnek a lakók, az elmúlt hetekben ugyanis fákat és bokrokat ültettek a hulladékudvar
környékére. Ezek egy része azoknak a fáknak a pótlási kötelezettségeként került telepítésre, amiket a kivitelező a Réz-
gombosház építése során vágott ki. Mivel az épülethez tartozó jelenlegi parkrészen már nem tudnak több fát elhelyezni,
a szakemberek ezt a területet jelölték ki a telepítésre. A városrész tizenhárom előnevelt krími hárssal gazdagodott, ami-
ket a VÜSZI saját keretéből öt galagonyával, öt gömb csepleszmeggyel, és csaknem negyven jázmin és spírea bokorral
toldott meg. jk

Országos összefogással dolgoztak és dolgoznak még lapzártánk
idején is a Duna mellett az árvízi védekezésen. Ahogy a korábbi
években is, Gödöllőről most is több napon át indultak  önkénte-
sek, hogy részt vegyenek a munkákban. A jelentkezők korra és
nemre való tekintet nélkül teljes erőbedobással erősítették a gá-
tat Nagymarosnál. 

A Török Ignác Gimnázium
diákjai Hudák Ildikó,
Horváth Zsolt, Guba
András, Gőz Tibor, Sima
Péter tanárok vezetésével
indultak útnak a Dunaka-
nyarba. Mint azt Fábián
Bertalan igazgató (aki
ugyancsak a helyszínen
volt) lapunknak elmondta,
első este kilenc órakor
kezdték el toborozni a diá-
kokat, s fél tizenegyre már összegyűlt egy busznyi 9-10. osztályos tanuló, és a
többi napon sem volt hiány vállalkozókban. A gyerekek rendkívül fegyel-
mezetten és hatékonyan dolgoztak, mindannyian a part menti, hagyományos
homokzsákos gátat építették. Munkájukkal és hozzáállásukkal nemcsak ta-
náraik, hanem a helyszínen irányítók is rendkívül elégedettek voltak. Mindenki

segített, ahogy tudott, az igaz-
gató kiemelte, volt olyan szülő,
aki nem tudott a helyszínre
menni, de kifizette az utazta-
táshoz bérelt egyik busz költ-
ségét.

Bár városunkat nem érintette
az árvíz – de mivel szakembe-
rekre ilyen helyzetekben külö-
nösen nagy szükség van – a
VÜSZI Kft. munkatársai is be-
kapcsolódtak a gátépítésbe.

A Gödöllői Lokálpatrióta
Klub felhívására is sokan je-
lentkeztek; az önkéntesek a
nagymarosi Duna-parton a mo-
bilgátak erősítésén dolgoztak.
Pelyhe Józseftől, az akció
szervezőjétől, a Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub elnökétől
megtudtuk, mikor munkába áll-
tak, az alacsonyabban fekvő
üdülőházak már víz alatt vol-
tak, a legfontosabb feladat ek-
kor a belvárosi részek védelme
volt. Elmondta azt is, hogy sok
olyan gödöllői önkéntessel ta-
lálkoztak a helyszínen, akik a
szervezéstől függetlenül indul-
tak el segíteni. jk

Tényleg: Nyitás előtt a B+R parkoló

Utolsó símítások

Fásították a hulladékudvar környékét

Új kerékpártámaszok a Töröknél

A VÜSZI Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálati irodája
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy bármilyen, a
VÜSZI Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos bejelen-
tésük, kérdésük van (parkolás, úthibák, kidőlt fa, kiszáradt
fa, gallyazás, parlagfű irtás, gyepmesteri tevékenység stb.),
Ügyfélszolgálati Irodánkat keressék fel! Készséges kollé-
gáink intézkednek bejelentésükkel kapcsolatban, illetve vá-
laszolnak kérdéseikre. A bejelentéseket kizárólag névvel,
címmel, telefonszámmal, és lehetőleg e-mail címmel együtt
tudjuk felvenni. Amennyiben lehetőségük engedi, kérjük,
személyesen fáradjanak be Ügyfélszolgálati Irodánkra, hogy
beadványukat aláírásukkal hitelesíthessék. Elérhetőségeink:
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 12.
Tel.: (28) 410-295, Fax: (28) 662-209
E-mail: ugyfelszolgalat@vuszikft.hu 

A Dózsa György úti Köztemető 
új nyitvatartási rendje

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a Gödöl-
lő, Dózsa György úti Köztemető nyitvatartási idejé-
ben történő változásról. A temető területén az utóbbi
években jelentősen nőtt a lopások, rongálások, ille-
gális hulladék-lerakások száma. A Temető síremlé-
keinek és történelmi értékeinek védelme érdekében
2013. június 1-jétől az év minden napján (kivéve
Mindenszentek), este 20 órától reggel 7 óráig a te-
mető összes kapuját zárva tartjuk. Az éjszakai órák-
ban biztonsági őrök fogják felügyelni a területet. 
Köszönjük szíves megértésüket!

Vüszi Nonprofit Kft.

Nagymarosnál építették a gátat 

Gödöllőről is ment a segítség

Komoly fennakadást okozott a múlt héten az eső a vasúti közlekedésben is. Máriabesnyő és Bag
között sárlavina zúdult a sínekre, ami két napon át nehezítette a közlekedést.

A június 4-ei felhőszakadás nem kímélte a MÁV-ot.  A két település között, egy  jelentős szakaszon közel kétszáz méter
hosszan olyan mennyiségű sarat hordott a sínekre, hogy azt teljesen befedte, lehetetlenné téve a közlekedést.  

Csupán az egyik vágány volt járható, azon is csökkentett, mindössze 10 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhet-
tek a vonatok. A forgalmat egyirányúsították, miközben nagy erőkkel dolgoztak a másik vágány megtisztításán. A pályát
még kedd délelőtt is takarították, a forgalom csak délután állt helyre. A vonatok csaknem egy órás késéssel közlekedtek. 

A vasutasok szerint az ilyen nagy esőzéseknél fennáll a veszélye annak, hogy ilyen „baleset” máskor is előfordulhat. 

Sárlavina állította le a vasúti közlekedést
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Egy évig tanulnak, angol nyelven

Brazil hallgatók érkeznek az egyetemre

Városi megemlékezés a trianoni tragédiára

93 éve történt

Elhunyt Tapani Venho

Gyászol finn testvérvárosunk, Forssa, miután súlyos beteg-
ség után elhunyt Tapani Venho (1951-2013) polgármester.
Tapani Venho tíz éven át volt a város polgármestere.

Forssa és Gödöllő testvérvárosi kapcsolata 1991-ben jött
létre, amely az elmúlt évtizedben Venho polgármestersége
alatt teljesedett ki. Nehéz lenne felsorolni minden eseményt, iskoláink, sportoló-
ink, művészeink közös programjai fémjelzik az együttműködést. Tapani Venho
több ízben járt Gödöllőn, s városunkból is többször utaztak a különböző terüle-
tekkel foglalkozó küldöttségek Forssába.

Gödöllő városa nevében Gémesi György polgármester levélben fejezte ki rész-
vétét testvérvárosunknak. (bdz)

(folytatás az 1. oldalról)
Ezután a Török Ignác Gimnázium di-
ákjai adtak elő műsort, majd Tar Zol-
tán református, Albert Gábor evan-
gélikus lelkész és Sivadó János gö-
rög-katolikus parókus mondott könyör-
gést a magyarságért a népviseletbe öl-
tözött és a történelmi magyar zászlókat
tartó gyerekek körében.

A műsor végére szerencsére kide-
rült az ég, így a résztvevők elhelyez-
hették az emlékezés koszorúit, virá-
gait a Művészetek Háza melletti Tria-
non-emlékműnél. (t.a.)

A Szent István Egyetem is csatlako-
zott a Science Without Borders
(Tudomány Határok Nélkül) című
ösztöndíjprogramhoz, melyet a bra-
zil állam hirdetett meg. Ennek ke-
retében összesen 22 brazil hallgató
érkezik az intézménybe, – közülük
tizenhárman július 1-jén, kilencen
pedig szeptember közepén – 12 hó-
napos tanulmányi időszakra.

A fenti programnak köszönhetően
Magyarországra összesen 650 pályá-
zat érkezett, melyből 438 nyertes pá-
lyázó regisztrált is a programra. A
SZIE az ide érkező 22 hallgatóval or-
szágos negyedik helyen van a 15
programban résztvevő egyetem rang-
sorában.

A brazil hallgatók két szemesztert
teljesítenek és szakmai gyakorlaton

vesznek részt az Állatorvos-tudomá-
nyi, valamint a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Karon. Az egye-
tem nemzetközi kapcsolatait fémjelzi,

hogy nemrégiben Nemzetközi együtt-
működési kultúráért nívódíjat nyert
az Erasmus-program minőségi lebo-
nyolításáért. (sv)

A diákok örömére a héten véget ér
a 2012/2013-as tanév. A szülők szá-
mára azonban ez sok esetben in-
kább komoly problémákat vetít
előre, hogyan is oldják meg, hogy a
gyerek hasznosan töltse el az előtte
lévő heteket.

A kisebbeknek ilyenkor vagy a nagy-
szülők, vagy a táborok jelentenek
megoldást. Városunkban ez utóbbiból
szép számmal válogathatnak az ér-
deklődők, a többek között a Művésze-
tek Háza szervezésében is széles kí-
nálat várja az érdeklődőket. 

A nagyobbakkal már más a helyzet,
közülük sokan élnek a diákmunka le-
hetőségével, igaz, míg régebben az
így keresett pénzt többnyire valami
régen áhított dologra fordították, ma
többségük számára ez a lehetőség az
anyagi gondokon enyhít, segíti a kö-
vetkező tanévkezdést, vagy így lesz
lehetőségük nyaralásra.

A legtöbben bruttó 564-800 forin-
tot kapnak óránként. Szórólapozás ál-
talában 600-700 Ft, telefonos közvé-
leménykutatás 565, nyelvtudást igény-
lő ügyfélszolgálati munka egy multi-
nál 850 – ilyen bruttó óradíjakkal kí-
nálnak munkát a diákoknak.

A legtöbb munkalehetőség 564 (ez
jogszabályi minimum) és 800 forintos
bruttó óradíjért található az iskolaszö-
vetkezeteknél, ennél többet csak a
képzett munkaerőért fizetnek. Aki
rendelkezik képzettséggel, az persze
jobb lehetőségekből válogathat. Anya-
nyelvi szintű idegennyelv tudással,
1300 forintos órabér jár, a programo-
zásban járatosak pedig 1000-1200 fo-
rintot is kereshetnek óránként. 

Év közben általában kiegyenlített a
diákmunka kereslete-kínálata, a vaká-
ció közeledtével azonban megugrott a

dolgozni vágyó jelentkezők száma,
miközben a munkalehetőség nyárra
sem bővült – erről tájékoztatta a sajtót
Szűcs Attila, az Iskolaszövetkezetek
Országos Szövetségének (ISZOSZ)
elnökségi tagja. 

Az elmúlt években Gödöllőn is sok
diák élt a nyári munka lehetőségével.
A legtöbben minden évben a VÜSZI-
nél segédkeztek, többnyire a park-
fenntartási munkákban. Mint megtud-
tuk, az idén is van lehetőség arra,
hogy a diákok nyári munkát végezze-
nek, napi hat órában. (bj)

Munka vagy pihenés?

Vakáció?!

Ki végezhet diákmunkát?
Bármely diák, aki 16 éves múlt. Iskolai szünetben már a 15 évesnél idősebb

tanulók is dolgozhatnak, de 15-16 év között csak szülői engedéllyel. A 18 éves-
nél fiatalabbak nem túlórázhatnak, és éjszaka nem dolgozhatnak. Speciális ese-
tekben (kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység) a 16 évnél fiatalab-
bak is dolgozhatnak szülői engedéllyel a tanév közben is.

Adóazonosító jel kell
A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen

adóazonosító jellel. Ezt az adóhatóságnál lehet igényelni. Az adókártya igénylé-
séhez nyomtatványt kell kitölteni, ami beszerezhető az ügyfélszolgálatokon
vagy letölthető a NAV adózási honlapjáról (www.nav.gov.hu) a „Nyomtatvány-
kitöltő programok” menüpont alatt. Az igénylés ingyenes.

Munkaviszony esetén az adózás és járulékfizetés
Nincs különbség diák és nem diák között. Bérjövedelemnek számít, ezért 16

százalékos személyi jövedelemadót kell utána fizetni, valamint 8,5 százalékos
egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, és 10 százalékos nyugdíjjáru-
lékot is levonnak.

Húszmilliárdot akartak megtakarí-
tani a közszférában dolgozók kény-
szernyugdíjazásával, de lehet, hogy
az intézkedés több milliárdos pluszki-
adással is jár – írta a Világgazdaság.

Egy hónap sincs hátra, és hatályba lép a
kettős juttatás tilalmáról szóló jogsza-
bály, vagyis egyetlen közalkalmazott
vagy köztisztviselő sem kaphat egyszer-
re nyugdíjat és fizetést. A nyugdíjasok-
tól, ha csak nem kaptak mentességet, jú-
liustól meg kell válni, akik tovább dol-
goznak, azoknak szüneteltetik a nyugdí-
ját. A kormányban viszont nem tudtak
választ adni arra, hogy hány embert
érint az egyik, illetve másik intézkedés. 

A „munka vagy nyugdíj” szabály
érintettjeinek április 30-ig kellett kötele-
zően bejelenteni a nyugdíjfolyósítónak,
hogy munkaviszonyban álló nyugdíja-
sok, hogy a hivatal megkezdhesse a fel-
készülést az érintettek ellátásának eset-
leges szüneteltetésére. A nyugdíjfolyósí-
tótól kapott információk szerint a jelen
állapot szerint 6840 esetben kell(ene)
szüneteltetni a nyugdíjat. Csakhogy fo-
lyamatosan érkeznek a Miniszterelnök-
ségre az egyes tárcáktól azoknak az
egyéni kérelmei, akik maradni szeretné-
nek.

Kérdés az is, mennyien kapnak majd
a nyugdíjat kompenzálni hivatott jöve-
delem-kiegészítést. Ez csak az egész-
ségügyieknek jár, és július 20-ig meg is
kell kapniuk az elsőt. Kompenzációt a
40 év munkaviszony után nyugdíjba vo-
nult, 62 évesnél fiatalabb nők is kapnak.
A 96.000 forintos átlagnyugdíjjal szá-
molva havonta ez csaknem négyszáz-
millió forint kiadásátcsoportosítást je-
lent a nyugdíjalapból a központi költ-
ségvetésbe. Mint arról korábban az
egészségügyi államtitkár nyilatkozott,
idén 6,4 milliárd forint áll a nyugdíj-
kompenzációra rendelkezésre.

Mindezek után azt is csak becsülni le-
het, mennyit spórol majd az állam a
kényszernyugdíjaztatással. Ha mind a
3500 kérelmet jóváhagynák, akkor is
több mint háromezer embertől válhat
meg a közszféra, ami a havi bruttó mint-
egy 215 ezer forintos átlagkeresetet ala-
pul véve havonta mintegy 650 millió fo-
rint megtakarítást jelent.

Ez féléves szinten megközelítőleg 4
milliárd forintot tesz ki, viszont keve-
sebb, mint amit az egészségügyiek
kompenzációjára kifizet a költségvetés,
és jóval alatta marad az eredeti meg-
takarítási elképzeléseknek. Matolcsy
György a kettős juttatás tilalmának öt-

letgazdája még nemzetgazdasági mi-
niszterként „nagyon konzervatív számí-
tás” szerint is legalább 20 milliárdos meg-
takarítást vizionált.

Az Alkotmánybíróság ombudsmani
észrevétel alapján már vizsgálja a jog-
szabályt. Az ombudsman nem azt vizs-
gálta, hogy a nyugdíjrendszer átalakí-
tása alkotmányos-e, hanem azt, hogy
védelem alatt állnak-e a folyósított
nyugdíjak. A biztos arra a következte-
tésre jutott, hogy a nyugdíjra való jogo-
sultság vagyoni értékű jog, és mint tulaj-
donhoz való jog, alkotmányos védelem
alatt áll. A biztos szerint sérül az ará-
nyosság követelménye is, ha a nyugdíj-
rendszerben rövid időn belül jelentős
mértékű változást vezetnek be. 

A KSH adatai szerint jelenleg össze-
sen majdnem 700 ezer köztisztviselő és
közalkalmazott dolgozik a költségvetési
intézményekben, ami az előző évi 97,6
százaléka. Míg azonban a köztisztvise-
lők és a közalkalmazottak száma csök-
ken, a kormányzati tisztviselőké a tava-
lyi 62,2 ezerről 72,9 ezerre nőtt. Közben
a 2009-es 232,8 ezerről mára 220,5
ezerre csökkent az oktatás, és 158,4
ezerről 139,2 ezerre az egészségügyben
és a szociális ágazatban dolgozók lét-
száma. (ny.f.)

Nem spórol, hanem többet költ a kormány

Mégsem jó üzlet a kényszernyugdíj
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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.

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

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 

Befogadó családokat keresnek

Április 27. és május 4. között a Montágh
iskola kilenc, a Török Ignác Gimnázium
három tanulója – pedagógusok kísére-
tében – a németországi Potsdamban töl-
tött el egy eseménydús hetet; a meghí-
vást a Potsdamtól nem messze található
Ludwigsfelde város egyik iskolájától
kapták a gödöllőiek, pályázat útján.
Egy hosszú, 13 órás utazást követően ér-
keztünk meg Németországba; a szállá-
sunk a város közepén, egy szép diák-
szállón volt, ahol a helyi tanulók már
vártak ránk. Eleinte kicsit nehezen ment
a barátkozás, ismerkedés, de a „törökös”
lányok segítségével és kézzel-lábbal

megértettük egymást. Ami az étkezést
illeti: az ottani konyha nem nagyon
ízlett nekünk, de szemmel láthatólag a
németek sem nagyon kedvelték a ma-
gyar ízeket.
Minden programban közösen vettünk
részt a német diákokkal. Legjobban a
városnézős események, illetve a hajóki-
rándulás tetszett nekünk, de nagyon
szép volt a Sanssouci  kastély és annak
parkja is. Természetesen ellátogattunk a
berlini parlamentbe, a Reichstagba is. 
Bár az idő hűvösebb volt, mint amit itt-
hon megszoktunk, mindenütt  gyönyörû
virágok nyíltak. Annak ellenére, hogy

szabadjegyünk volt minden tömegköz-
lekedési eszközre, mégis sokat gyalo-
goltunk, kirándultunk. Május 1-jén, éj-
szakai túrán megünnepeltünk egy „bo-
szorkányos” népszokást, az utolsó estén
pedig egy táncos bulin köszöntünk el
egymástól.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy min-
dannyian nagyon jól éreztük magunkat
Németországban, ahol életre szóló él-
ményeket szereztünk. A kaland viszont
tovább folytatódik majd, ugyanis jövő
nyáron a német diákokat fogadjuk egy
kis csere-nyaralásra. 

A Montágh iskola 10. osztályos tanulói:
Pásztor László, Babinszki Martin, 

Horváth Dávid

Gödöllő legújabb testvérvárosáról, Bad Ischlről nevezték el a Rákos-patak
mellett futó sétányt az Alsóparkban. Június 7-én  – az eddigi tizennégy testvér-
település mellett tizenötödikként – az Ausztriában lévő Bad Ischl nevét örökí-
tették meg a Művészetek Háza mögötti területen, a patak mellett futó sétány
indulásánál. A jelzőkövet dr. Gémesi György, Gödöllő és Hannes Heide, Bad
Ischl polgármestere avatták fel. bj

Erzsébet királyné és a gasztro-
nómia címmel nyílt kiállítás az
Erzsébet Királyné Szállodában
június 7-én a Sisi Baráti Kör
rendezésében.  A kiállítás, ami
egyben a Koronázási hétvége
nyitórendezvénye  is volt, egy-
részt tisztelgés a királyné em-
léke előtt, másrészt pedig ez-
zel köszöntik a szálloda fennál-
lásának ötödik, és az épület, az
egykori községháza 100. év-
fordulóját.

Köszöntőjében Gémesi György pol-
gármester úgy fogalmazott, hogy Er-
zsébet királyné igényes életmódja jó
példa lehet mindenkinek, hiszen egy-
aránt igényes volt az emberi kapcso-
latokban, a kultúrában, a természet és
az állatok, valamint a sport szerete-
tében. Az általa képviselt értékek ma
is irányadóak.

A kiállítást rendező Sisi Baráti Kör
elnöke, Ági Müller, a királyné le-
gendás karcsúságáról beszélt megnyi-
tójában, s felhívta a figyelmet arra,
nem kizárt, hogy csupán legenda,
hogy állandóan koplalt. Köztudott
ugyanis, hogy Gödöllőn is rengeteget
gyalogolt és lovagolt, amihez viszont
kellett az energia. Ezt támasztják alá

azok az írásos emlékek is, amik ked-
venc ételeiről szólnak, vagy például
az a beszámoló, ami szerint Erzsébet
királyné a Dobos torta bemutatóján
kétszer is kért az akkor újdonságnak
számító süteményből. Felolvasónője,
Ferenczy Ida visszaemlékezéséből
azt is tudjuk, hogy Budán, a Rusz-
wurm cukrászdából naponta vittek
neki süteményt.

A kiállításon az étkezéshez kap-
csolódó, a Sisi kultusz részét képező

tárgyakat, valamint a nevéhez kötő-
dő italokat és édességeket láthatnak
az érdeklődők. jk

FELHÍVÁS

A Blaháért Társa-
ság Gödöllő Város
Önkormányzatá-
nak támogatásával
2013. június 23-án,
Szent Iván Éj elő napján, az Úr-
réti tavon tartandó játékos eve-
zős versenyt hirdet. A versenyen
szívesen látunk mindenkit külön-
féle vízi járművekkel, így gumi-
csónak, kajak, csónak, teknő,
autógumi, vízi-bicikli stb. Szóra-
koztató futamokat tervezünk fel-
nőttek és gyermekek (felnőtt kí-
sérettel) részére. Versenytáv a tó
hosszának kétszerese, bójakerü-
léssel. Kérjük, akik részt kívánnak
venni a játékos evezős vetélkedőn
„versenyhajójuk” megnevezésé-
vel – később bemutatásával – je-
lentkezzenek:
Dr. Bucsy Lászlónál, a Blaháért
Társaság elnökénél: 
+36/30-234-6116, 
Pecze Dánielnél, Blaha Önkor-
mányzati képviselőjénél: 
+36/20-396-5171, 
vagy Malikné Bajnóczi Erikánál,
a Blaháért Társaság titkáránál:
+36/20-250-6563.

Részletes információk:

Blaháért Társaság

A hét végén utoljára mutatják be a képernyőn tehetségüket és tu-
dásukat „Az ének iskolája” növendékei, köztük a gödöllői Izsó
Boglárka, valamint a Scherczli énekkettős tagjai, Scherzinger Gá-
bor és Scherzinger Rafael. Az „iskolások évzáróját” június 15-én
és 16-án láthatják a tv nézők.

Mint megtudtuk, a gyerekek fantasztikusan élvezték az elmúlt hetek munkáit
Szandi osztályában. A kéthetes felkészülések során mind a saját tanáruktól,
mind a korrepetitor Hodászi Klárától rengeteget tanultak, nagyon sok segítsé-
get kaptak, és mindvégig odafigyeltek arra is, hogy ne terheljék túl a gyerekek
hangszálait.

Mivel a stáb nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a forgatás a gyerekeket ne
akadályozza a tanulásban, az ifjú tehetségek alig több mint egy hetet hiányoz-
tak a valódi iskolából. 

A felvételekkel járó munkát mindhárman jól viselték, ami annak is kö-
szönhető, hogy a televíziósok rendkívül gyermekközpontúan közelítettek meg
minden feladatot, s mindvégig lelkesítették a versenyzőket, erősítették önbizal-
mukat.

A korábban Benedek Krisztina tanítványaiként jeleskedő gyerekek most
egy új műfajjal és új technikákkal ismerkedtek meg, ám ez a kaland nem jelenti
számukra azt, hogy elfordulnának a népi énekléstől. jk

MUZA – kerti esték – Szabadtéri magyarnóta est

A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület és a Művészetek
Háza Gödöllő közös rendezésében szabadtéri magyarnóta est

2013. június 14-én, 20.30-kor a Művészetek Háza belső udvarán

Fellépők: 
Szőllősi Emese, Bokor János, Budai Beatrix, Gödöllő Város Népi Zenekara

Jegyár: 1200.- Ft.
Jegyelővétel: 

MUZA, Gödöllő város Polgármesteri Hivatal portája (Kubatov Jánosnál)
Balogh Gyula, Gödöllő, Bercsényi u. 39. 

Tel: 28/529-180, 28/529-117, +36/70/235-1273, +36/20/3211-241

Montágh, Török – Kirándulás Németországba

Megnyílt az Erzsébet királyné és a gasztronómia c. kiállítás Sétány viseli Bad Ischl nevét Gödöllőn

Tanévzáró az ének iskolájában

Vizsgára várva

Május 31-én a Művészetek
Háza Gödöllő munkatársai az
intézmény környezetének (el-
sősorban az Alsópark bok-
rokkal és fákkal sűrűbben át-
szőtt részének) takarítását vé-
gezték el.
Pályázat keretében a Művé-
szetek Háza Gödöllő Nonpro-
fit Közhasznú Kft. önkéntes
gondokságot vállalt a működési területén kívül 1200 m2-en a kulturált, tiszta
környezet fenntartásának segítése érdekében a projektfenntartás végéig. Ennek
keretében minden év tavaszán „Tavaszváró kiserdő rendezés, takarítás” cím-
mel teszi ezt munkavállalóival.
Örvendetes, hogy a Művészetek Háza dolgozóinak most látványosan sokkal
kevesebb szemetet kellett összegyűjteniük, mint a tavalyi esztendőben. jb

Művészetek Háza – Összefogás a tisztább környezetért
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Az idei ünnepi könyvhétre
megjelent művek egyik külön-
legessége Márai Sándor Hall-
gatni akartam című könyve,
aminek első kiadását vehetik
kézbe az olvasók. „És meg kell
írni a „Polgár vallomásai” har-
madik, befejező kötetét. Ez ál-
matlan éjszakákon e kötet 
szerkezetén gondolkozom" –
írta Márai 1944-ben a Napló-
ban. 

Azt azonban talán ő sem gondolta,
hogy a megjelenésre több, mint fél
évszázadot kell majd várnia. Az ere-
deti, eddig a hagyatékban kallódó
kéziraton ugyanis 1950 szerepel,
mint a befejezés dátuma. A Hallgatni
akartam tekinthető tehát Márai első
emigrációban írt – befejezett – művé-
nek. Az író maga választotta kezdő-
dátuma az Anschluss, Ausztria 1938-
ban történt hitleri megszállása, mely
történelmi eseménnyel Márai szerint
elveszett a klasszikus Európa, Ma-
gyarországon pedig megszűnt a pol-

gári létforma, a polgári műveltség. 
Bár a kiadó mint regényt jelentette

meg a művet, az mégis inkább egyfaj-
ta korrajz,  dokumentum, ami nem-
csak a II. világháború kapujában álló
Magyarországról nyújt átfogó képet,
hanem egyfajta különleges világtör-
ténelmi áttekintést is ad.

A tapasztalatok rögzítésén keresz-
tül bepillanthatunk a Trianon utáni
magyar valóságba, a még létező,
megszűnőben lévő polgárság, és az új
társadalmi rétegek gondolkodásmód-
jába. 

A kiadó adta a könyv címét, mivel
a kézirat nem kapott egyértelmű szer-
zői megnevezést. Több címötlet sze-
repelt rajta áthúzva – köztük az Egy
polgár vallomásai 3, illetve a Föld,
föld! –, de a kiadó végül a kézirat első
mondatát emelte címhelyzetbe.

A mintegy 180 oldalas Hallgatni
akartam a Föld, föld! című könyve el-
ső két fejezeteként született 1949 és
1950 között, de végül az író elhagyta
a szövegrészletet az 1970-es években
megjelent kötetből. Az új könyv az

Egy polgár vallomásai-sorozat „ki-
egészítő esszéköteteként” értelmez-
hető, hiszen amellett, hogy a jól is-
mert elbeszélői hang szólal meg, a
rendszer kritikája is, amiben megje-
lennek a kor politikai mindennapjai-
nak szereplői, többek között Horthy
Miklós, Teleki Pál, Bethlen István, de
bepillanthatunk a kisemberek min-
dennapjaiba is, megtudhatjuk, ho-
gyan élték meg ők az Anschlusst, és
az azt követő eseményeket. 
(Márai Sándor: Hallgatni akartam)

nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Krónika

Szombaton és vasárnap este is telt ház előtt csendültek fel Kálmán Imre, Lehár Ferenc és ifj. Jo-
hann Strauss műveinek részletei a kastélyban. A Koronázási hétvége egyik kiemelt programjaként
a Lovarda adott otthont a Koronázási Operettgálának. 

Lukács Anita, Kerényi Miklós Máté, Dancs Annamari, Vadász Dániel, Vadász Zsolt, Csere László és Oszvald Marika
előadásában  a Csárdáskirálynő mellett többek között olyan népszerű operettekből hangzottak el részletek, mint az Ördöglovas,
a Marica grófnő, a Luxemburg grófja és a Denevér. A Gödöllői Szimfonikus Zenekart Horváth Gábor vezényelte. lt

A városi múzeum belső udvarán meg-
tartott színházi előadások az egyik
legsikeresebb programjai voltak a
Múzeumok Éjszakájának. Az idén
egy különös színművet, Molnár Fe-
renc  Liliom című darabját mutatja be
a Garabonciás színtársulat.  

A hatalmas színműírói életmű
egyik leghíresebb, legsikeresebb drá-
mája a Liliom, a kültelki hintásle-
gény és az egyszerű, de a hintás-
legénybe egy életre szerelmes cseléd-
lány megható, szentimentális történe-
te. Életkép a liget elesett, mégis –
minden „rosszaságuk” ellenére – tisz-
ta szívű alakjairól. Az előadásról Mé-
száros Beátával, a Garabonciás szín-
társulat vezetőjével, a darab rendező-
jével beszélgettünk. 

– Különös darabot választott a Mú-
zeumok Éjszakájára, hiszen míg a
korábbi években könnyed vígjáték

szórakoztatta a közönséget, Molnár
Ferenc Liliomja nem éppen ebbe a
kategóriába sorolható…
– Bár ez a darab nem vígjáték, még-
sem nélkülözi a  kisemberek életéből
vett humort. Ez a múlt század elejé-
nek korrajza, a szecesszió koráé, így
jól illeszkedik a gödöllői tematikus
évhez. Nem ez az első alkalom, hogy
komolyabb darabot tűzünk műsorra,
hiszen a La Macha Lovagja és a
György barát sem volt vidám darab. 

– Úgy tudjuk, a műnek van egy
gödöllői vonatkozása is.

– Így igaz.  Az ősbemutatón a kor
nagy színésze, Hegedűs Gyula ját-
szotta a főszerepet, aki Gödöllőn élt, s
akit itt, a máriabesnyői temetőben he-
lyeztek örök nyugalomra.

– Említette, hogy a mű a sze-
cesszió korát idézi meg. Mennyire
ragaszkodik az eredeti alkotáshoz?

– Nem aktualizáljuk a darabot, ha-
nem a klasszikus, Molnár Ferenc által

megírt verziót láthatja majd a közön-
ség, aminek a nyelvezetét is meg-
tartjuk. Ráadásul adott a tér: a kis fa-
csoport, ami pompásan megidézi
majd a liget hangulatát. 

– A Liliom színészileg nem kis
feladat elé állítja a szereplőket.
Hogyan birkóznak meg vele?

– Mint már említettem, a társulat
tagjai nem először vállalkoznak ko-
moly darab bemutatására. Emellett
többen is foglalkozunk színházi neve-
léssel, így ez egyfajta színészpedagó-
giai feladat is számunkra, hiszen itt
különös hangsúlyt kap az érzelmek,
gondolatok megjelenítése.

– Kiket várnak az előadásra?
– A darab mondanivalója miatt el-

sősorban a felnőtteket, de természete-
sen semmi olyan nem történik a szí-
nen, amit a gyerekek nem láthatná-
nak, ám úgy gondolom, a témája
miatt ez a színmű számukra kevésbé
érthető. jk  

Molnár Ferenc Liliomját mutatják be a Múzeumok Éjszakáján

Színjáték a szecesszió korából 

Királynő, hercegek és grófok a lovardában

Koronázási operettgála Gödöllőn

Könyvbemutatók
sora zajlott a múlt
héten Gödöllőn. Pa-
taki Pál Ha küz-
desz, veszíthetsz, ha
nem küzdesz, veszí-
tettél című könyvét
június 3-án ismerte
meg a közönség a
Gödöllői Városi
Könyvtár és Infor-
mációs Központ-
ban. A zenés-prózás
estet Pécsi Ildikó
Kossuth-díjas színművész, Gödöllő díszpolgára vezette. Másnap Verssor az ut-
cazajban címmel került sor Czigány György (Révfalu álom) és Simon Erika
(Csak a derű óráit számolom) könyvbemutatójára ugyanott. 

A könyvtárban és a Koronázási Hétvégén is szerepelt Ambrus Gizella Csak egy
ház című könyve. Szlávik Jánosné helytörténész utóbbi előadásán megismer-
kedtünk a család több száz évre visszanyúló történetének jelentős alakjaival,
akiken keresztül a Grassalkovichok tiszttartóinak családjaihoz jutottunk el.     lt

Új könyvekkel ismerkedtünk 
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Gödöllő

2013. június 22.
FŐTÉR

18.00: Orkesztika bemutató (Gödöllő Táncszínház)
18.00-22.00: Kézműves foglalkozások gyerekeknek
19.00: A gödöllői művészeti csoportok fellépése
20.45: Pátkai Rozina–Tóth Mátyás Duo
22.30: Szecessziós fényfestés a református templom homlokzatán
22.45: Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
19.00-20.30: Gyerekprogramok
19.00-21.00: Királydombi pavilon (ingyenes)
19.00-23.00: Lovaskultúra-kiállítás
19.00-24.00: A Zsolnay kerámia kiállítás megtekintése egyénileg
19.15 és 20.15: Parktúra dr. Rosta László botanikus vezetésével (ingyenes)
20.00-24.00: Gyertyafényes koncertek a díszudvaron (ingyenes)
20.30-21.00: Esti mese (Oravecz Éva)

MŰVÉSZETEK HÁZA
19.00-tól: Koncertek (Dixix Rhythm, Jam Klub, JimBeam Akusztik, Roy és Ádám) – Novo Café
19.00-21.40: Kreatív mozgásműhely gyerekeknek (Gödöllő Táncszínház) – Stúdiószínpad
19.00-19.30: SZÍNCSERE, „Előadóművészek a képzőművészetben és képzőműveszek

az előadóművészetben…” c. kiállítás és előadás – Színházterem
21.00: Némafilm zongora aláfestéssel – Muza-kert
22.00: Játék-Úton mozgásszínházi előadás (Club Színház) – Muza-kert

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
16.00-18.00: Bábkészítés (Pupilla Csoport)
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

F. CHOPIN ZENEISKOLA
16.00-20.00: Szecessziós kiskoncert és zenei totó gyerekeknek

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
18.00-24.00: „Szecessziós utazás a könyvtárban”, ismeretszerző játék az időszaki kiállításban
18.00-21.00: Ellenfényben – könyvek másként
18.00-22.00: Gyerekfoglalkozások
18.00 és 20.00: Improvizációs Színház (Pupilla Csoport)

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
18.00-24.00: Erzsébet királyné kultusza c. kiállítás, Programok az udvarban,

Ipar- és kézműves vásár, gyermekfoglalkoztató
22.00-24.00: Tűzugrás

GIM-HÁZ
17.00-21.00: Mesék az illatos kertben – Lesznai Anna kertes meséivel, virágokkal
18.00-01.00: „Ilka kertje”, csoportos képző- és  iparművészeti kiállítás
21.30-24.00: „Fény és Árnyék” kiállítás a kertben

KIRÁLYI VÁRÓ
17.00 és 19.00: Kerekasztal-beszélgetés a cserkészmozgalomról és Teleki Pálról
18.00-22.00: Szabadtéri cserkészfoglalkozások gyerekeknek
18.30 Hetedhét országból – A kurátorok tárlatvezetése
Szabadtéri programok: íjászbemutató, cserkészfoglalkozások, cserkésztábortűz

LEVENDULA GALÉRIA
16.00-22.00: „Filc-élmény” szecessziós könyvjelzőkészítés
19.00: 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 KOSÁRY DOMOKOS 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 – Régé-
szeti 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!

(folytatás az 1. oldalról)
A két nap folyamán sokan tekintet-

ték meg a kastély kiállításait is, az
élőképes tárlatvezetés hatalmas sikert
aratott, mivel pedig a szereplők szinte
folyamatosan a kiállításban tartóz-
kodtak, a magyar és a külföldi láto-
gatók közül is sokan meglepődtek,
amikor Ferenc József dolgozószobá-
jában, az íróasztal mögött megpillan-
tották az uralkodót … pontosabban
hasonmását.

Az esemény sokaknak nyújtott fe-
ledhetetlen élményt, a Kocséron élő

Kovács Anna Katalinnak pedig
nagy álma válhatott valóra a részvé-
tellel. A nevelőszülőknél élő kislány
egy a Nők Lapja Cafénak írt levélben
számolt be arról, nagy álma, hogy el-
jusson Sisi kastélyába. E levél alapján
kapott meghívást a rendezvényre,
ahol befogadó családjával együtt Gö-
döllő városa vendégeként vehetett
részt, s nagy örömére, még Habs-
burg Györggyel is találkozhatott, aki
épp egy csoporthoz csatlakozva az
élőképes tárlatvezetést tekintette
meg.

A koronázásra emlékezett és a ki-
rályné előtt tisztelgett az Erzsébet Ki-
rályné Szálloda is, ahol az udvarban
bajor ételkülönlegességek várták a lá-
togatókat.

A finomságok mellett Brandys nad
Lábem–Stará Boleslav kulturális mű-
sora és Czédly Mónika különleges
kutyás bemutatója nyújtott élményt a
látogatóknak. A Gödöllő testvérváro-
saiból érkezett delegációk mindhá-
rom nap rendezvényein részt vettek.

(KJ-LT)

Királyi programok a koronázási hétvégén 

Azok a boldog békeévek!

A királyi kastély előkertjében állítot-
ták fel Ferenc József fehérmárvány
mellszobrát június 7-én. A szobrot dr.
Martin Machura és családja ingyenes
használatra adták Gödöllő városá-
nak, hogy az Erzsébet királyné által
szeretett kastélyba kerüljön.

Az 1917-ben az olasz Fossatti által ké-
szített Ferenc József-szobor a család
ausztriai udvarházában állt. Mint azt az
alkotás történetét ismertető Martin Ma-
chura elmondta, 1917-es avatásakor IV.
Károly király személyesen leplezte le. A
mostani gödöllői rendezvényen ezt
Markus Habsburg-Lothringen (Er-
zsébet királyné és Ferenc József déd-
unokája) és Habsburg György, IV. Ká-
roly unokája hajtották végre. 

A leleplezést követően Markus Habs-
burg-Lothringen Ferenc Józsefre emlé-
kezett, majd Habsburg György mondott
beszédet, melyben kiemelte, nagy
örömmel kíséri figyelemmel a kastély

fejlődését, ami kiállításaival egyre köze-
lebb viszi a látogatókhoz a történelmet.

Az avatást követően Szecsődi Péter
kanonok, plébános és Szász Csaba atya
mondott áldást, majd Gémesi György
polgármester mondott köszönetet a
szobrot adományozó Machura család-
nak, és Varga Árpád kőfaragó mester-
nek, aki a Magyarországra szállítást kö-
vetően felújította a művet.

A polgármester elmondta, Ferenc Jó-
zsef megítélése sokat változott a törté-
nelem során, mint ahogy az uralkodó
magyarokhoz való viszonya is. A pozi-
tív fordulatban nagy szerepe volt Erzsé-
bet királynénak, akit Gödöllőn különle-
ges tisztelet vett körül. Az azonban tény
– mondta – hogy a történelem során
soha nem volt olyan fejlődés Magyar-
országon, mint a monarchia idején. A
szobor erre a nagy ívű időszakra emlé-
keztet, és felállítása a kastélyban, tisztel-
gés Erzsébet királyné emléke előtt.

A rendezvényt megtisztelték jelen-
létükkel a Gödöllő testvérvárosaiból a
koronázási hétvége rendezvényeire ér-
kezett delegációk tagjai is, köztük Han-
nes Heide, Bad Ischl polgármestere,
Elisabeth Maxim, Laxenburg alpolgár-
mestere és Jiri Nekvasil, Brandys nad
Labem–Stara Boleslav alpolgármestere.

(ny.f.)

Ferenc József-szobrot avattak a kastélyban
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Gesztenye: Utcáról mentett vö-
rös-fehér kandúrka. Gazdit ke-
resünk számára! Szobatiszta, ol-
tott cicus.

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

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

Benő: A makói gyepiről alta-
tás elől mentett tacsikeverék,
két éves kanocska. Nagyon
aktív, minden lében kanál.
Gondos, szerető gazdit keres!

Rexi: Németjuhász keverék
kan. Házőrzésre és családku-
tyának is kiváló. Kedves,  ba-
rátságos. Felelősségteljes
gazdit keresünk számára!

Június 15-én és 16-án
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

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 sapi-
ens 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 je-
lentkezésre 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 (35-
nél 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 né-
zel, 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-___

Eladó 3 afrikai fehérorrú 
TÖRPESÜN KÖLYÖK

Érd: 06-30-850-8585

Az elmúlt időszakban a Fővárosi Állat-
és Növénykert állománya több újszülöt-
tel is gyarapodott.

A legnagyobb papagájok
legkisebb fiókája

Tinta és Ramszesz, a két jácintkék ara
fészekodújában egy aprócska fióka cse-
peredik. Ez azonban annyira bennfen-

tes, annyira kulisszák mögötti informá-
ció, hogy maguk a gondozók is csak
egyetlenegyszer látták a jövevényt. A
madaraknak ugyanis ilyenkor a legtelje-
sebb nyugalomra van szükségük. A fió-
ka alig több mint két hetes lehet, és a
gondozók nagyon bíznak abban, hogy
minden rendben alakul majd a felcsepe-
redésével. Ez a látványos, Dél-Ameri-
kában őshonos papagájfaj egyebek mel-
lett arról is nevezetes, hogy esélyes a vi-
lág legnagyobbra növő papagájfaja ki-
tüntető címre. A csőrétől a faroktoll leg-
végéig mért testhossza ugyanis az egy
métert is elérheti.

Azért, hogy a jácintkék arák rendszere-
sen szaporodjanak, külön férőhelyet
kaptak a közönség elől elzárt, kulisszák
mögötti papagáj szaporítóban. Itt kapott
helyet Tinta, a tojó, aki maga is Buda-
pesten látta meg a napvilágot, illetve a
nála négy évvel idősebb párja, Ram-
szesz, aki Berlinből érkezett. Termé-
szetesen egy megfelelő fészekodút is a
rendelkezésükre bocsátottak, mert odú
hiányában bizony aligha elvárható tő-
lük, hogy tojást rakjanak és azt rendben
ki is költsék. Legutóbb május 24-én el-
lenőrizték, hogy mi van a fészek belse-
jében, és ekkor – amint erre számítani
lehetett – egy egészséges fiókát sikerült
megfigyelni. Mérete nagyjából akkora,
hogy egy férfitenyérben még éppen
elfér, fejlettségi állapota alap-
ján pedig a már több fiókát fel-
nevelt gondozók úgy számít-
ják, hogy valamikor május kö-
zepén kelhetett ki a tojásból.
Az apróság kikelése felett ér-
zett öröm mellett nem szabad
elfelejteni, hogy a madarak-
nak ettől még a legteljesebb
nyugalomra van szükségük.
Tehát a gondozók feleslegesen
nem is közelítenek az odú felé,

a fiókát legközelebb pár nap múlva fog-
ják majd újra szemrevételezni, és akkor
talán fotót is sikerül készíteni róla.
Azért, hogy addig is el lehessen képzel-
ni, hogyan nézhet ki egy ilyen jácintkék
ara fióka, itt egy kép Tinta tavalyi fióká-
járól, Picóról. Lehet persze, hogy töb-
bekben felmerül, vajon miért nem sze-
relnek ipari kamerát a fészekodú bel-
sejébe, hogy egyszerűbben és bármikor

be lehessen lesni, hogy mi törté-
nik ott. A válasz: nehéz olyan ka-
merarendszert telepíteni, ami
egyúttal arabiztos is. A jácintkék
arák ugyanis erőteljes csőrükkel
szinte mindent képesek lebon-
tani, ami az edzett acélnál egy ki-
csit is puhább.

Újabb és újabb flamingó-
fiókák

A rózsás flamingók az egyik legna-
gyobb és legszaporább állatkerti flamin-
gócsapatot alkotják Európában. Minden
évben szinte menetrend szerint kezdik
meg a fészkelést, a tojásrakást és a köl-
tést, így általában az évnek ugyanabban
a szakaszában lehet számítani a fiókák
kikelésére is. Az elsők általában már áp-
rilis legvégén kikelnek, s a kikelések so-
rozata gyakorta június közepéig is elhú-
zódhat.
Bár a télies időjárásnak ebben az esz-
tendőben nagyon nehezen akart vége
szakadni, és még az elmúlt napokban
sem lehetett örülni felhőtlenül a jó idő-

nek, a flamingók láthatóan nem jöttek
zavarba. Az elmúlt hetekben ugyanis
összesen 16 fióka kelt ki sikeresen. Ez-
zel persze még nincs vége a szaporulat-
nak, hiszen további tojások vannak,
amelyeken a madarak kotlanak, így az
elkövetkező napokban, hetekben újabb
fiókák kikelésére is számítani lehet.
Most, amikor a tojások egy része már
kikelt, másik részükön pedig még kotla-
nak a madarak, mind a fészkelést, mind
magukat a fiókákat egyszerre meg lehet
figyelni. A fészkek homokból, iszapból
épülnek, és egy amolyan miniatűr tűz-
hányóra emlékeztetnek. A kis dombocs-
ka tetején ugyanis apró kráter van,
amiből a benne rejtőző tojás nem tud ki-
gurulni. A kotlási idő általában 28-31

nap körül szokott lenni, a fióka ezután
bújik elő a tojásból.
A flamingófiókák egészen mások,
mint a felnőttek: nemcsak kisebbek,
hanem teljesen máshogy néznek ki. Az
alig néhány napos, illetve egy-két he-
tes madarak testét ugyanis szürke, pi-
hés tollazat borítja, lábaik viszonylag
tömzsik, a felnőttekre oly jellemző, sa-
játosan görbült csőr helyett pedig még
csaknem egyenes csőrt viselnek. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a fiókák az
első pár hónapban nem képesek a víz-
ben lebegő táplálékszervezetek kiszű-
résére. Ehelyett a felnőttek emésztő-
csövének felső szakaszán speciális
begytej termelődik, ezt csurgatják a
fiókák csőrébe.
A rózsás flamingó Dél-Európában,
Afrikában, Dél- és Délnyugat-Ázsiá-
ban őshonos madárfaj, Magyarorszá-
gon ritka kóborlóként, alkalmi ven-
dégként találkozhatunk velük. Éppen
ezért a hazai természetvédelmi jogsza-
bályok is foglalkoznak ezzel az állat-
fajjal: védett madárnak számít, eszmei
értéke 50.000 forint.

Még három kisoroszlán

Az Állatkert barátai előtt nem titok,
hogy februárban négy kisoroszlán szü-
letett, akik Magyarország első indiai
oroszlánkölykeinek számítanak. Idő-
közben megszületett a második alom is,
mivel a másik oroszlánhölgy, Kankai is
világra hozta a maga utódait. 
Kankai három kicsit nevel, akik április
14-én születtek. Születésük óta egy el-
különített férőhelyen cseperedtek, így
sem őket, sem az anyaállatot nem lát-
hatta a közönség az elmúlt időszakban.
Mostantól kezdve viszont az oroszlán-
család legfiatalabb tagjait is megtekint-
hetik a látogatók. Kankai és a három kö-
lyök jelenleg az India ház belső terében
látható, a kifutót ugyanis az idősebb 
kölykök, az anyjuk, illetve Basil, a hím
oroszlán használja, méghozzá együtt,
hiszen ez elmúlt hetekben a négy köly-
köt már az apával is sikerült rendben
összeszoktatni.
A most bemutatkozott kölykök június
közepe táján, nagyjából kéthónapos
korukban kapják meg az első védő-
oltásokat, ekkor lehet majd megfogni
és alaposan megvizsgálni őket. Leg-
később ekkorra az is kiderül, hogy
milyen neműek, és ennek megfelelően
fognak majd nevet kapni. A többi kö-
lyökkel, illetve a másik két felnőtt ál-
lattal való összeszoktatásuk ezt köve-
tően kezdődhet majd meg.
Amint a fentiekből is kiderül, jelenleg
összesen tíz oroszlán látható az állat-
kertben, melyek közül heten az idei
évben született kölykök.

zoobudapest.com

Állatkerti apróságok

A GÖDÖLLŐI ARBORÉTUM LÁTOGATÁSI IDEJE

Az arborétum a hét minden napján látogatható! 
A belépés ingyenes!

NYITVA TARTÁSI IDŐ: 
A KERT

Április 1. – szept. 30.: 8-18 óra között
Okt. 1. – márc. 31.: 8-16 óra között látogatható.

Ettől eltérő időpontban csak előre egyeztetett esetekben
tartózkodhat látogató a kertben.
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A Gödöllői Sportcentrum Tán-
csics M. úti sporttelepén július
hónapra az üzemeltető lehető-
séget biztosít rendezvények
(gyerek, sport, kultúrális) lebo-
nyolítására. Lehetőség van a te-
rületen 12 db lakókocsi letele-
pítésére. Áram, víz, illemhely és
zuhanyzó használata biztosí-
tott. Érd.: 006/20-319-16-77

Rendezvényszervezők 
figyelem!

A Hajós Alfréd Általános Iskola uszo-
dájában Gödöllőn, június 17 – július
5., naponta 8-10 óra között (választ-
ható 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 420
632-es telefonszámon
/Oktatók: Bencsik Ernő, Majoros
Gusztáv, Pótháné Geier Tünde, Sárdi
Erzsébet/

ÚSZÁSOKTATÁS !

Lakossági gimnasztika program
indul Gödöllőn a Magyar Olim-
piai Bizottság, a Gödöllői Szövet-
ség a Sportért és az önkormány-
zat támogatásával június 17-től.

A programról és a heti egyszeri ingye-
nes foglalkozásokról a városházán Pe-
cze Dániel alpolgármester, Katus Ta-
más, a Magyar Torna Szövetség Aero-
bik Szakág vezetője és Tokai Norbert,
a Gödöllői Sport Közalapítvány kura-
tóriumának elnöke tájékoztatta a sajtót.

Mint az a rendezvényen elhangzott, a
lakossági gimnasztika a MOB olyan
szakmai programja, aminek célja, hogy
lehetőséget teremtsenek a szabadidő
hasznos eltöltésére az egészségtudatos,
aktív életmód kialakítására. A MOB 7
millió forinttal támogatja a program el-
indítását, amelybe országszerte 23 tele-
pülés kapcsolódott be. A Magyar Torna
Szövetség Aerobik Szakága októberig
támogatja a program működését szak-
emberek biztosításával és reklámozá-
sával. A gödöllői rendezvények június

17-én indulnak Tokai Norbert vezeté-
sével. Az egy órás foglalkozásokat ezu-
tán minden hétfőn a Török Ignác Gim-
názium belső udvarán tartják 18 órától,
rossz idő esetén pedig az intézmény tor-
natermében. A foglalkozást olyan gya-
korlatokból állítják össze, amit minden
korosztály és nem képviselői gond nél-
kül elvégezhetnek.
Pecze Dániel alpolgármester kijelentet-
te: bízik abban, hogy megtalálják majd
azokat a forrásokat, amik lehetővé te-
szik, hogy a programot ne csak októbe-
rig folytassák, hanem a későbbiekben is
biztosítani tudják a szakemberek által
koordinált ingyenes mozgás lehetőséget
az itt élők számára.

-ko-

Szabadidős sport – Június 17-től a Törökben

Ingyenes lakossági gimnasztika indul!Két versenyen is megmutathat-
ták tudásukat és felkészültsé-
güket a Bike Zone Gödöllő Ke-
rékpáros Egyesület versenyzői. A
gödöllői kerekesek remekül tel-
jesítettek és több dobogós helyet
szereztek.

Május közepén rendezték a várgesztesi
Villaparkban a „Villapark Vértes XCO”
elnevezésű mountain bike versenyt,
amelyen Kiss Vince Dániel U9-es kate-
góriában 2., míg Soós Tamás Gábor
felnőtt férfi kategóriában, előző megmé-
rettetéséhez hasonlóan az 1. helyen ért
célba. Rúzs-Molnár Ákos a 7. pozíci-
óban gurult át a célvonalon, ugyanitt.
Június első hétvégéjén Pécelen rendez-
ték meg a „Csunya Kupát”, ahol a gö-
döllőiek közül Medgyes Gábornak
sikerült felállni a dobogó 1 fokára,
Bucsi Tamás a 2., míg Őry Barna-
bás a 3. helyezést szerezték meg. Női
kategória sem maradt Bike-Zone érem
nélkül: Szesztai Fruzsina 3.-ként tel-
jesítette a futamot.
Az elemekkel és három vendég nem-
zet versenyzőivel is meg kellett küz-

deni mountain bikeosainknak az eplé-
nyi Bringarénában megrendezésre kerü-
lő Bikemag Eplény Kupa korosztályos
cross country magyar kupafutamán. A
Veszprémi KE-Nelson által szervezett
versenyen 180 fő versengett a helyezé-
sekért. A gödöllői terepkerékpárosok
eredményesen teljesítettek az alábbi ka-
tegóriákban: U11 lány korcsoportban
Bukovácz Anna (Cube-Csömör) a 3.
helyen, az U15 lányoknál Bukovácz
Kata (Cube-Csömör) 2. helyen az U17
férfúk között Lőrincz Márton (Gödöllői
Sport Klub) a 7. helyen, míg Máhr Péter
(Bike-Zone Gödöllő) 9. helyen, a II. 
osztály férfi kategóriában Soós Tamás
Gábor (Bike-Zone Gödöllő) a 3. lett, vé-
gül a Master I. férfiban Kis Gábor (Bi-
ke-Zone Gödöllő) az 5. legjobb lett.    -li-

Kerékpársport – Bike Zone érmek

Jól tekertek a gödöllőiek

Június elején, Dabason rendez-
ték meg a Pest megyei kézilabda
baj-nokság korosztályos döntőit,
ahol a Főnix ISE U11 fiú csapata
és az U9 leány csapata is 1. hely-
en végzett és ezzel megszerezte
megyei bajnoki címét.

Még májusban rendezték Békésen az
Erima gyermekbajnokság országos
döntőjét az U11-es fiú korosztályban.
A megyei bajnok gödöllői kézisek a
rendkívül előkelő, 6. helyet érték el az
országos döntőben és ezzel pályafutá-
suk legjobb eredményét érték el.
U11 fiú csapat tagjai: Palasics Kris-
tóf, Botyik Máté, Fábián Tamás, Kas-
sai levente, Poroszkai Bogdán, Hévizi

Kristóf, Frei Mihály, Lauber Tardos,
Csákvári Levente, Pacs Gergely, Juhász
Nándor, Debreczeni Máté, edző: Zsem-
bery Tamás.
U9 lány csapat: Németh Liza, Dimény
Júlia, Hadnagy Dominika, Zsembery
Viktória, Szabó Fóra, Horváth Csenge,
Jáger-Káposzta Kiara, Zsembery Zsó-
fia, Kövesdi Fanni, edző: Simics Judit.

Kézilabda – Utánpótlásban is az elitben

Megyei elsők a Főnix ISE fiataljai

Május utolsó szombatján
meghívásos karateversenyt
rendeztek Pécs városában.
Gödöllő képvi-seletében – az
eddigi kimagasló hazai és
nemzetközi eredmények el-
ismeréseként – a Fujinaga
Karate-Do SE karatékái lép-
hettek a küzdőtérre.

Az ország minden tájáról összese-

reglett, közel 100 versenyző között
Sensei Szűcs Tibor tanítványai de-
rekasan helytálltak, az öt gödöllői
versenyző összesen 9 érmet szer-
zett.
Kecskés Balázs 2 arany-, Bella Le-
vente 1 arany- és 1 ezüst-, Tóth
Márk 1 arany-, Szabó Norbert 2
ezüst- és Kasper András 2 arany-
éremmel gazdagította saját és klub-
ja gyűjteményét.) -il-

Küzdősport – A Fujinaga Karate-Do SE Pécsett járt

5 versenyző, 9 éremmel tért haza

A GTE-Gödöllői Sport Klub orszá-
gos bajnokság II/C csoportjában
szereplő csapata remek tavaszi
sorozatot produkált az utóbbi he-
tekben.

Hét mérkőzésből 5 győzelem azt jelenti
hogy az őszi “felsőházi” rájátszás során
akár az OB I-es feljutásért is játszhat az
alakulat. A jövő évi 2. osztályú tagság

már biztos, köszönhetően a remek csa-
pategységnek és a csapatot támogatók-
nak. A csapat tagjai voltak: Kláben Dá-
niel, Hegyi Balázs, Romhányi Botond,
Hajdú Krisztián, Táborszki Attila, He-
gyi József, Prisztóka Csaba, Hatala Pé-
ter.

Úszás – Gödöllői "ebihal"

Június 1-jén, Komjádi uszodában került
megrendezésre a Béka Seregszemle, az
I. korcsoportosok országos bajnoksága.
A gödöllői Damjanich iskola 2. osztá-
lyos tanulója, Márta Rozi a BVSC
úszószakosztályának igazolt versenyző-
je egyéni csúccsal, 50 m hátúszásban 1.
helyezett lett, míg 50 m és 100 m gyors-
úszásban 5. helyezést ért el. A gödöllői
hölgy az összetett ranglistán eredmé-
nyeivel a 4. helyen végzett, 50 m hátú-
szásban jelenleg az országos ranglista 2.
helyén áll korosztályában. Edzője Ko-
vács Gábor. -tl-

Hírcsokor – Tenisz és úszó eredmények

Koránt sem másodosztályú tenisz siker

Több hazai és nemzetközi verse-
nyen is részt vettek a gödöllői ví-
vók, amelyeken szép eredmé-
nyeket értek el.

Valkai Ferenc U23-as Európa-bajnok-
ságon járt Lengyelországban és a ma-
gyar kard csapat tagjaként egyéniben

27., míg csapatban az 5. helyen végzett.
A gyermek, újonc és serdülő korcso-
portban Budapesten rendezték meg a
csapat és egyéni magyar bajnokságot,
ahol a serdülőknél kard fegyvernemben
Morvai Ákos a 6. lett egyéniben. 
Június első hétvégéjén Monacoban járt
Gémesi Huba, aki az Albert herceg ka-

dett kard nemzetközi versenyen szere-
pelt és végzett a 6. helyen.
Szintén június elején rendezték meg a
serdülők tőr magyar bajnokságát, ame-
lyen a gödöllői Markolt Dániel a 17.
helyen végzett. Május végén Debrecen-
ben rendezték meg a Magyar Egyetemi
és Főiskolai Bajnokságot. Kardban Mé-
száros Áron és Szilágyi Fruzsina 5.,
míg párbajtőrben Enyédi Tamás a 11.
lett.

-tt-

A Magyar Szabadidősport Szö-
vetség, „Mozdulj meg Tavasszal”
országos nordic walking progra-
mot hirdetett, amelyhez Gödöllő
is csatlakozott.

A gödöllői Önkormányzat támogatásá-
val a „Margita 344,2” Turisztikai és
Sport Egyesület szervezte meg a botos
túrákat, amelynek nagy sikere volt. Pál-
ffy Tibort, a foglalkozások instruktorát
kérdeztük.
– Ön mikor találkoztál először ezzel a
sporttal?
– A 2000-es évek elején többször vol-
tam Ausztriában egy futóversenyen és
ott láttam először. Első látásra furcsa
volt, hogy hó nélkül „sí futnak” de öröm
volt nézni, hogy a tizenéves fiataltól a
nagyon idősig, a soványtól a túlsúlyosig

jókedvűen, mosolygósan bottal gyalo-
golnak nem csak a hegyekben, hanem a
kerékpárutakon, két falu közötti utakon.
Akkor gondoltam, hogy ez lehet min-
denki szabadidősportja a jövőben.
– Gödöllőn hogy fogadták ezt a kez-
deményezést?
– Egy kisebb csapattal már harmadik
éve heti rendszerességgel jártunk nordi-
cozni, így jött az ötlet, hogy csatlakoz-
zunk a programhoz. Felhívásunkra több
mint 30 fő jelentkezett a15 foglalkozás-
ra, általános iskolások, tanárok és felnőtt
csoportok alkották a kis csapatot.
– Ez egy egyszeri alkalom volt, vagy
lesz folytatás?
– Szeretnénk folytatni és terveink sze-
rint szeptemberben és októberben ismét
minden szerdán űznénk ezen remek
sportot. -ll-

Kiválóan szerepeltek a GEAC at-
létái a középiskolásoknak meg-
rendezett döntőkben. A gö-döllői
fiatalok 2 arany-, 1 ezüst- és 3
bronzérmet szereztek.

A remek teljesítmények közül kiemel-
kedik Kovács Emma magasugrása, aki
két évvel idősebbek között lett bajnok
171 cm-es egyéni csúccsal. Ezzel biz-

tosította helyét a következő hármas vá-
logatott viadalra a magyar csapatba. Ha-
sonlóan válogatott kerettag lett Príma
Balázs, aki sokadszor dobott 60 m-en
felül és jelenleg a 2. helyen áll saját kor-
osztályában a gerelyhajítók világrang-
listáján.
A már említett csehországi U18-as vá-
logatottak viadalon három fiatal gödöl-
lői atléta képviseli majd hazánkat és

nem kevéssé Gödöllő városát. Kovács
Emma, Príma Balázs és Répási Petra
(ő külön válogatón került be a csapatba).
Eredmények: 1. hely: Kovács E. (ma-
gas, 4x400 m), 2. hely: Príma B. (ge-
rely); 3. hely: Pápai Márton (3000 m),
Ajkler Eszter (magas), Répási Petra
(200 m); 4. hely: Pápai Mártom (1500
m), Szemjanyinov Paula (távol); 5.
hely: Kriszt Botond (400 m és 110 m
gát), Buday Alexandra (100 m); 6. hely:
Szemjanyinov Paula (100m), Ajkler 
Eszter (100 m gát).

Atlétika – Középiskolás atlétikai döntők

Kiváló GEAC szereplés

Szabadidős sport – „ Mozdulj meg tavasszal”

Sikeres Nordic Walking program

Vívás – Hazai és nemzetközi megmérettetések

Valkai Ferenc: U23-as 5. hely az Eb-n

Június 23-án, a Táncsics Mihály úti
Sportcentrumban rendezik meg a
Pest megyei öregfiúk bajnokság né-

gyes döntőjét, a Bajnokok Tornáját.
A négy körzeti bajnok, köztük a Gö-
döllői SK csapata csap össze egy-

mással majd a megyei bajnoki cím-
ért. A program 10 órakor kezdődik,
amelyre minden érdeklődőt sok sze-
retettel várnak a gödöllői “öreg ha-
lak”!

Labdarúgás – Gödöllőn a körzeti bajnokok
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2013. június 22, szombat: 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

KIRÁLYI VÁRÓ
17.00: Kerekasztal-beszélgetés a

jamboree-ról és a cserkészmozga-
lomról 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)

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 

A  Chopin Zeneiskola porgramjai

Június 11., kedd, 18.00: Dóra Ger-
gely (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 ének-
gitár estje

Június 13., csütörtök, 17.00: ÉV-
ZÁRÓ HANGVERSENY ÉS BIZO-
NYÍTVÁNYOSZTÁS

Június 13., csütörtök, 18.00:
CHOPIN–OPEN zenés évbúcsúztató
kerti mulatság

Június 17-től 23-ig: ZENE ÉS
TÁRSMŰVÉSZETEK TÁBOR 

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

Június 10-16-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Június 17-23-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. 
Tel.: 419-749.

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

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
ÜGYELETEK

Felhívás – adóhatósági ügyintézői munkakör

Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóha-
tósági ügyintézői munkakörbe.

– a munkakör alapfeladata: köztartozások behajtása, fizetésletiltá-
sok, 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 szám-
viteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző.
– közigazgatási szervnél adóigazgatási területen szerzett ta-
pasztalat, valamint felsőfokú, szakirányú képesítés előnyt jelent. 
– A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen,
vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének cí-
mezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2013. június 14. 

Dr. Nánási Éva sk.  címzetes főjegyző

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

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Képviselő-testülete az
1996. évi 12. (VI.3.) számú önkor-
mányzati 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 legma-
gasabb elismerését a „GÖDÖLLŐ
VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető
cím adományozásának rendjét.

1. A kitüntető cím azoknak a magyar
vagy külföldi személyeknek adható,
akik:

– a város gazdasági, társadalmi, tudo-
mányos vagy művészeti életében ma-
radandót alkottak,
– egész életművükkel, kiemelkedő
munkásságukkal szolgálták az emberi
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét,
hozzájárulva a város tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növelé-
séhez. 
2. „Gödöllő Város Díszpolgára” cím
évente, legfeljebb egy személynek ado-
mányozható.
3. A városi kitüntetések adományozá-
sára javaslatot tehetnek az önkormány-
zat szervei, társadalmi szervezetek,
közösségek, személyek. Az adomá-
nyozásról a képviselő-testület dönt. A
kitüntetés post mortem adományoz-

ható, posztumusz nem adományoz-
ható.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy ja-
vaslataikkal, véleménynyilvánításuk-
kal segítsék a döntéshozók munkáját.
Kérem, hogy javaslatát írásban, rész-
letes indoklással szíveskedjen a Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri Kabi-
nethez eljuttatni (2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7. címre, és/vagy a
kovacs.reka@godollo.hu e-mail cím-
re).

HATÁRIDŐ: 2013. JÚNIUS 13. 12
óra

Tisztelettel:
Dr. Gémesi György polgármester

Felhívás – Díszpolgári cím

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. (Je-
lenleg 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.

Tájékoztatás Méhzárlatról

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási 
Állategészségügyi és Élelmiszer – Ellenőrző Hivatala 

Szada, Erdőkertes község, Veresegyház, Gödöllő város 
teljes közigazgatási területére 

2013. május 31-től mézelő méhek nyúlós költésrothadása
fertőző betegség miatt zárlatot rendelt el a mézelő méhekre, 

azok termékeire, valamint a velük érintkezésbe 
került ragályfogó tárgyakra. 

A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük 
érintkezésbe került eszközök elszállítása, méhek beszállítása. 

Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. 

A zárlat enyhítéséről illetve feloldásáról a Hivatal intézkedik. 

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!
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 készü-
lünk megszervezni a moldvai csángó gyerekek gödöllői és balatonlellei
táborozását. 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 in-
dulnak 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 se-
gítsék 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 Kárpá-
tokon kívül is! Köszönettel fogadunk bármily csekély adományt, mert azok összeadódva lehetővé teszik tervünk meg-
valósítását! Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében: Szűcs Józsefné elnök és Büttner Sarolta programfelelős

Felhívás – adóhatósági ügyintézői munkakör

Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres
adóhatósági ügyintézői munkakörre:
–  a munkakör alapfeladata: építmény- és telekadóval
kapcsolatos adóztatási  feladatok ellátása, iparűzési
adókötelezettség ellenőrzése
–  képesítési előírás: középiskolai végzettség és köz-
gazdasági szakképesítés vagy pénzügyi – számviteli
szakképesítés és az OKJ szerint: gazdasági elemző - és
szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző.
–  közigazgatási szervnél adóigazgatási területen szer-
zett tapasztalat, vállalkozói szférában szerzett  köny-
velői gyakorlat, felsőfokú szakirányú képesítés.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével szemé-
lyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2013. július  12.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző
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Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben (hétköznap
hétfőtől-csütörtökig):
1500 Ft/fő /éjszaka, 5000 Ft/fő/4 éjszaka

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

Hétvégi kikapcsolódás, fürdőzés (hétvége péntektől-va-
sárnapig):
2000 Ft/fő/éjszaka, 5000 Ft/fő/3 éjszaka

„Ereszd-el-a-hajam” partik, legénybúcsúk, vagy nagycsa-
ládos kikapcsolódások (hétvége péntektől-vasárnapig):
25.000 Ft/9fő/3 éjszaka

Várjuk jelentkezését Bara Lászlónál a +36-20/319-1677
telefonszámon, vagy a vuszikft@gmail.com e-mail címen.

SZÁLLÁS RETRÓ KÖRNYEZETBEN,

MODERN FÜRDŐ A ZSÓRYBAN

2013. JÚNIUS 1-JÉTŐL

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

Kedves Szülők!

Nyári szünetben gyerek menü
16 éves korig 550 Ft

Leves+főétel

Csoportok felnőtt étkezése
720-900 Ft között

Városi Piac Emeleti Étterme
Bankó Pál ü.v.

Tel.: +36-70/262-1535

Nyitva: 6-19 szombatig
9-17 vasárnap

Mindenkit szeretettel várunk!



KÖZLEMÉNY

+Ajándék hirdetések a Szolgálatban! Részletek az irodában
vagy telefonon!

INGATLAN

+Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély közelében, 2 szintes, 4
szobás,2 fürdőszobás családi ház gondozott kerttel, kedvező áron
eladó (kisebb ingatlant esetleg beszámítok). Tel: 06-20-9-443356

+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: 14.9 MFt 20-
804-2102

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított, gázkazán-
fűtéses lakás eladó. Iár: 10,6MFt 20-772-2429 

+JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, felújítandó, magasföldszin-
ti, konvektoros lakás 8.6MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988

+Gödöllő központjában, 1500m2-es telken, átlagos állapotú, de
masszív, 100m2-es családi ház eladó! Iár: 19.8MFt. 20-539-1988

+Alkuképesen, sürgősen eladó első emeleti, erkélyes 42m2-es
gázkonvektoros lakás, tégla házban. Iár:7.35MFt! 20-539-1988

+Eladó az Erzsébet körúton műanyag nyílászárós 2 szobás
lakás Iár: 8.29 MFt!! 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 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi lakás Gödöllőn,
garázzsal és kertkapcsolattal Iár: 11.5MFt. Eladó a központban 2
szobás, cirkós lakás kocsibeállóval  Iár:9.5 MFt 20-804-2102 

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

+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali
+két+fél szobás újszerű lakás zárt parkolóval! Iár:18.9MFt!
20-539-1988

+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20)804-2102    WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonos-
tól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különál-
ló 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-nap-
pali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, 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, belvárosban, a Kazinczy utcában egy 120
nm-es, 270 nm-es telken álló, nappali + 3 szobás vegyes
építésű családi ház. Referencia szám: 3720. I.ár: 17,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő belvárosában, egy 400 nm-es telken álló 100 nm-
es, nappali + 2 szobás, felújított családi ház, díszkerttel, fűthető
garázzsal. Referencia szám: 3703. I.ár: 23 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+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 nm-
es 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, teras-
zok. Referencia szám: 3643. I.ár: 22 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy téglaépítésű,
cirkófűtéses, alápincézett lakóház,  mely áll földszinten 2 szoba,
konyha, fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló. Telek mérete:
630 nm. Referencia szám: 3719. I.ár: 22,5 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 Szadán, a Margita utcában egy 75 nm-es tetőteres
családi ház, nappali + 2 hálószoba, fűthető szuterénnel,
parkosított 1398 nm-es telekkel. Referencia szám: 3718. I.ár:
16,3 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. Refer-
encia szám: 3699 I.ár: 6,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Erdőkertesen, egy újépítésű, nappali + 2 szobás, 125 nm
alapterületű, galériás családi ház, két beállásos garázzsal, 772
nm-es telekkel. Referencia szám: 3717 I.ár: 21 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

+Eladó Bagon, a Dutka dűlőben, egy szoba-konyha, fürdőszobás,
víz, villany, gázzal rendelkező tégla és könnyűszerkezet építésű
lakóépület, egész alatt pincével, 1100 nm-es telken, gyümölcsös-
sel. Referencia szám: 3448. I.ár: 2,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es magas-
földszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos utcában.
Érd: 0670-2915-134

+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 

+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

+Gödöllő belvárosában, téglaházban felújított, I. emeleti, egys-
zobás (34 nm), parkettás, konvektoros lakás pincetárolóval
eladó. Ára 6,7 MFt. Tel: 30/350-4346 

+Gödöllőn a Nádas utcában 1155 nm-es, jelenleg külterületi
TELEK ELADÓ. Az utca összközműves, a telek 3 %-ban beépí-
thető. Ár: 3,19 MFt. Tel: 06-20-373-3255 

+Gödöllőn, Blahán kertvárosi zöldövezetben, gyönyörű
panorámával, garázzsal, terasszal, modern nyílászárókkal 2
szintes, 4 szobás családi ház (belső extrákkal) elérhető irányár-
ral azonnal eladó! Tel: 06-20-422-7168 

+Eladó Gödöllőn Nagyfenyvesben kétgenerációs 175 nm-es,
garázskapcsolatos - 3 szoba nappali + garzon külön bejárattal –
ikerház 500 nm-es telekkel. Iár: 22,3 millió. Érd: 30-8274-272 

+1,5 szobás, konvektoros, felújított, részben berendezett,
alacsony rezsijű lakás eladó. Iár: 12,5 MFt. Érd: 20-939-4931
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tartunk nyitva!

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

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

70/381-76-9470/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

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

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű hird-
etésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal. 

OPEL ASTRA

Az OPEL GAÁLNÁL

Kombinált használat esetén az új Opel Astra átlagfogyasztása: 4,6–10,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129-173 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól

Opel Gaál

1993. június 4.-én az elsők között volt cégünk
akivel a GM akkori vezetése szerződést kötött,
így az egyik támpillére voltunk az Opel márka
hazai meghonosításakor folytatott hálózat-
építésében, mely az akkori és az azóta is töretlen
Opel sikert megalapozta. Innentől datálhatjuk a
20 évet, de minden korábban kezdődött, 1989-
től már egy osztrák Márkakereskedés mag-
yarországi szerződött partnereiként értékesíthet-
tünk és szervízelhettük az Opel gépkocsikat.

1993-ban a Rét utcában kezdődött a történet, az
akkor újonnan épített autószalonnal és 3
szerelőállással. Az azóta is folyamatosan tartó
fejlődés égisze alatt cégünk az elvárásoknak és
az ügyfelek mind magasabb szintű kiszol-
gálásának érdekében bővítette szolgáltatásainak
körét, így először lakatos- és fényezőüzemmel
majd diagnosztikai állásokkal tettük sokrétűbbé
az ügyfeleinknek nyújtható szolgáltatásokat.
Fontosnak érezzük, hogy az elérhető magas
szintű technológiákat, jól képzett szakembergár-
da üzemeltesse, ezért kollégáinkat folyamatosan
képezzük, ügyfeleink minél jobb  szintű megelé-
gedettsége érdekében. Igyekszünk megfelelni az
új kihívásoknak! Az új modellek megje-
lenésekor jelentős mértékű informatikai háttér-
fejlesztéseket hajtottunk végre valamint újabb
diagnosztikai állásokat helyeztünk üzembe. 
2001-től elkezdtünk – mintegy újabb üzem-
egységként – az oldtimer autók restaurálását,
melyben az évek során szerezett tapasztalatokra
alapozva, jelenleg is külföldre dolgozunk.
Többek között ennek is köszönthetően tudtuk
2005-ben, Gödöllő fő utcáján átadni az aktuális
arculatnak mindenben megfeleltetett modern

bemutatótermünket és
műszaki vizsgabázisun-
kat, ahol új gépkocsikkal
és motorkerékpár, sze-
mélygépkocsi és 3,5 ton-
nát meg nem haladó tehergépkocsik műszaki
vizsgáztatásával várjuk Önöket.
Örömünkre szolgál, hogy több mint 20 éve
hűséges és visszatérő ügyfeleket tudhatunk
magunkénak a Gödöllő és vonzáskörzetében
élő lakosok és cégek köréből. Itt jegyeznénk
meg, hogy többszörösen megismételve a
2012-es évben is az Opel Magyarországi
Minőségi Márkakereskedése díj kitün-
tetésében részesülhettünk.
A szerelem a kezdetektől a mai napig meg-
maradt, a vonzódás az autók iránt, a technikai
megújulás, így az autósport iránt is.
Megtisztelőnek érkezzük, hogy a cégünk által
épített és karbantartott Opel Ascona versenyautó
a Magyar Historic bajnokságban időről időre jó
eredményeket ér el! Ezen autóval és több más
oldtimer gépkocsival az idén májusban, a
Hungaroringen immár harmadik alkalommal
megrendezésre kerülő Legendák Találkozása
rendezvényen is külön boxban állíthattunk ki.

Szeretettel várjuk a régi és az új autók iránt
érdeklődő kedves ügyfeleinket! A Dózsa
György úti szalonunkban a legújabb Opel
modell választékkal és veterán autókkal, a
Rét utcai szervizünkben állandó Oldtimer
kiállítással várjuk az autótechnika szerelme-
seit és kérésre betekintést engedünk a veterán
autók restaurálásának lépéseibe.

Üdvözlettel: Az Opel Gaál Csapata (x)

20 Éves az Opel Gaál 
… és igazából még több is
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+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér, 2külön-
nyíló 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: 06-70-
218-1398, 06-70-516-4462 

+Gödöllőn tulajdonostól eladó központhoz közeli 4.em. felújí-
tott, 56nm-es, kétszobás, erkélyes, panorámás 2010-ben felújí-
tott lakás. A vételár részét képezik: konyhabútor, klímaberen-
dezés, saját pince és garázs. Iár: 11 MFt. Tel: 70-702-9747 

+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 

+Gödöllőn családi ház fedett úszómedencével, szaunával, pezs-
gőfürdővel kedvező áron eladó. Tel: 06-20-935-4687 

+Eladó Gödöllő központjában az Ambrus közben, csendes
helyen 62 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes, tehermentes, öröklakás
hozzátartozó 22 nm-es garázsréssel. Érd: 06-20-917-4555 

+Eladó Gödöllő központjában, a János utcában, 2.em. 56 nm-
es, tehermentes, 2 szoba összkomfortos, egyedi fűtésű, vízórás,
nagy erkélyes öröklakás. Iár: 10,5 MFt. Tel: 70-943-2387 

+Gödöllőn központ közeli téglaház 966 nm-es telekkel eladó a
Mikszáth Kálmán u. 24. alatt. Most leárazva! Ára: 19,9 M Ft.
Tel: 06-20-482-4136

ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllő központjában 3. emeleti 2 szobás, felújított lakás
igényes, nemdohányzó részére kiadó. Érd: 06-30-252-4674 

+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 

+Palotakerten kiadó egy 45 nm-es, egyszobás, összkomfor-
tos, bútorozott lakás. Albérleti díj + rezsi és kaució szükséges.
Tel: 06-20-545-9429 

+Gödöllőn, a Köztársaság úton egy kétszobás lakás saját
fogyasztásmérőkkel és kocsibeállóval, kéthavi kaucióval kiadó.
Tel: 06-28-411-259 

+Gödöllő központi részén másfél szobás, 44 nm-es, konvek-
toros, bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft + rezsi. Két havi kau-
ciót kérek. Tel: 06-30-224-1627 

+GÖDÖLLŐN, KULTÚRÁLT ZÖLDÖVEZETI környezetben külön
bejárattal két szoba-hallos, összkomfortos lakás erkéllyel,
tetőterasszal, gyönyörű kilátással kiadó. Érd: 06-30-569-8137 

+Gödöllőn a Szent János utcában téglaépítésű, 2 szobás, kon-
vektoros lakás kiadó. Érd: 06-70-372-4475 

+Gödöllőn a Szent János utcában, 1.em. bútorozott, 1,5
szobás, felújított, egyedi mérőórás lakás kiadó hosszútávra.
60.000,-Ft/hó. Egy havi kaució szükséges. Tel: 30-2749-332 

+Palotakerten 1 szobás lakás hosszútávra kiadó. Érd: 06-20-
971-9455 

+Gödöllőn 70 nm-es kertes ház garázzsal 75.000,-Ft/hó (2
havi kaució) KIADÓ vagy ELADÓ 13,5 MFt-ért. Tel: 06-28-417-
344 vagy 06-30-4464-622 

+Teljesen különálló, összkomfortos, kertes házrész kiadó!
Szoba-konyha, fürdőszoba. Műszakilag felszerelt, bútorozott!
Rezsivel együtt fix ötvenezer Ft. Kaució nincs! Tel: 20-942-5487 

+CSALÁDI HÁZ (45 nm) KIADÓ. Internet, kábeltévé, autóbeál-
lási lehetőség. Tel: 06-20-44-33-551 

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, többcélú hasznosítás lehetőségével hosszú távra,
kedvező áron kiadó! Tel: 06-20-9-443356

+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

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött tele-
phelyén kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok hely-
iséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy
a +36 20/391-0410 telefonszámon 

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

+Üzlethelyiség kiadó a Blaháné úton IRODÁNAK, BOLT-
NAK TRAFIKNAK, ill. bármilyen tevékenységre. Tel: 06-
20-590-8259 

+GARÁZS ELADÓ a KAZINCZY KÖRÚTON. Tel: 70-224-7137 

+LA VALETTE – üzlethelyiség kiadó! Érdeklődni: 06-20-9325-
415, aquagas@vnet.hu 

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

+Gödöllőn 125nm-es ÜZLETHELYISÉG 1620nm-es telekkel
SÜRGŐSEN ELADÓ. Minősített ipari áram hálózat, padlófűtés,
kétvonalas digi telefon, internet, távfelügyelet, saját telken 5
férőhelyes parkoló. Jelenleg barkácsbolt. Megegyezés esetén
árukészlettel, berendezéssel, céggel együtt eladó. Bővítési
lehetőség! 06-20-514-5568

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

ÁLLÁS

+Ételkiszállításra keresünk esti órákra és hétvégére, meg-
bízható, akár nyugdíjas gödöllői személyt. Autót biztosítunk.
Tel.: 06 30 860 8786

+Azonnali kezdéssel munkatársakat keresünk 95 eft+jutalék!
06 20 213 0953

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 

Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,

s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA JÚNIUSI

AJÁNLATA

ENERGETIKAIENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNYTANÚSÍTVÁNY

INGYEN!INGYEN!
Hirdesse nálunk eladó házát, lakását,
júniusban ajándékba adjuk az ener-

getikai tanúsítványt!

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



+A MISSY Szépségszalonba munkatársakat keresünk
az alábbi munkakörökbe: MŰKÖRMÖS, PEDIKŰRÖS-
MANIKŰRÖS, női-férfi FODRÁSZ, MASSZŐR, TETOVÁLÓ.
Jelentkezni a 06-70-670-6813-on. 

+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 

+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: sza-
kképzettség, vendéglátós tapasztalat, gödöllői lakos, érettségi
bizonyítvány. Jelentkezni: 06-30-304-0303 vagy
pplati@gmail.com-ra küldött fényképes önéletrajzzal. 

+Magánlakás, társasház, iroda TAKARÍTÁSÁT, nagy-
takarítását, 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 lev-
elek korábbi munkáltatóktól.

+FÉNYEZŐT keresünk gödöllői telephelyünkre, határozott idejű
munkára, munkagépek fényezésére. Gyakorlott, munkájára
igényes kollégák jelentkezését várjuk. Tel: 06-70-221-3652 

SZOLGÁLTATÁS

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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-
1775, E-mail:info@ili.hu 

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű
csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési
lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu 

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

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

+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 

+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, dobo-
zolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504 

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gip-
szkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes ára-
jánlat 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 

+KÚTFÚRÁS! Lakossági házi vízellátásra, öntözésre, mezőgaz-
dasági, állattenyésztési célra készülnek. Tel: 0670-633-5772

+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 

+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, e-
mail: lieutenantkft@gmail.com 

+VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST, fürdőszoba felújítást, loc-
solómérő szerelést, csatornabekötést vállalok: Csombor János
06-20-9947-715 

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

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

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

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
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Hibás terméket vásárolt? 
Nem felelt meg a szolgáltatás? 

Magánszemélyek, mikro-, kis- és 
középvállalkozások, civil szervezetek és társasházak 

is rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással 
kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a 

PEST MEGYEI 
BÉKÉLTET  TESTÜLET 

segítségével. 
 

Az eljárás egyszer , gyors és ingyenes! 
 

PEST MEGYEI BÉKÉLTET  TESTÜLET 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. em. 331. 

Telefon/Fax: (06-1) 47-47-921 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

                                

 
Cím:   Flame Spray Hungary Kft.  

2111 Szada, Ipari park út 19. 
Telefon:   +36-28-514-175  
Honlap:  www.flamespray.org 

 
   
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Technológiai és min ségi fejlesztést el segít  beruházás 
Szadán - Uniós támogatással  

 
2013. április 30. 

 
Flame Spray Hungary Kft. 100.000.000 forintos uniós támogatást nyert a KMOP 
Komplex vállalati technológiai fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások 
számára cím  pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A majd 
háromszázmilliós összköltségvetés  fejlesztéssel technológiai és min ségi 
fejl dést lehet vé tev  nagy érték  eszközök beszerzése valósul meg, mely 
közvetetten új munkahelyek teremtését is jelenti. 
Projekt azonosító: KMOP-1.2.1-11/B-2012-0047 

 
A termikus szórással foglalkozó Flame Spray csoport 1969-es alapítása óta globális szerepl vé 
vált, és nemzetközi viszonylatban is élen jár - többek között - az alábbi iparágak 
kiszolgálásában:  
 

 ENERGETIKAI SZEKTOR (pl. gázturbina, g zturbina, hulladékéget m )  
 FUVAROZÁS  (légi áruszállítási, vasúti áruszállítás)  
 PAPÍRIPAR  (pl. papír és cellulóz gyártás, nyomdaipar)  
 CSÚCSNÉLKÜLI KÖSZÖRÜLÉS 
 GÉPIPAR 

 
Magyarországon 2002 óta van jelen, Flame Spray Hungary Kft. néven. A Kft. 2009 ig Gödöll n,
2009 óta pedig Szadán az Ipari parkban m ködik, ahol termikus szórási, diffúz bevonatolási,  
slurry festéses és felrakó hegesztéses technológikat alkalmaz az iparban használt anyagok  
élettartamának és ellenállóképességének növelésére. A Társaság, több mint 10 éves
m ködése során, folyamatosan beruház, b víti, fejleszti know-how-ját és az alkalmazott 
gyártási technológiáját, nagy hangsúlyt fektetve a szolgáltatása min ségbiztosítására, amely
megfinanszírozásában kapott segítséget az elnyert 100 millió forintos Európai Uniós
támogatással.

A 2012. május 2 án kezd dött technológiai fejlesztés során nagy érték eszközbeszerzés
többek között: argon kemence, két szemcseszóró berendezés, és két fest kabin valósul meg,
lehet vé téve a vev k által támasztott magas min ségi elvárásoknak való minél tökéletesebb
megfelelést.
 

A cégr l és a fejlesztésr l b vebb információt a www.flamespray.org oldalon olvashatnak. 
 

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

irodában vagy telefonon



+GYÓGYTORNÁSZ vállalja mozgásszervi (nyak, váll, gerinc,
derék, csípő, térd, boka) és idegrendszeri betegségek
kezelését. Elérhetőség: Dányi Mihály 06-20-577-4824,
www.rehabilitacio.eu 

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

OKTATÁS

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

+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

+ANGOL nyelvtanfolyamok indulnak kezdőtől felsőfokig a Crea
Műhelyben Palotakerten. Részletek.: www.crea.hu vagy
20/2939111. 

+ANGOL, NÉMET és kreatív kézműves napközis OVIS és
ISKOLÁS TÁBOROK! Játékos, ismeretterjesztő foglalkozások,
medencézéssel, kézműveskedéssel, angol/német nyelvtanulás-
sal. Anyanyelvi tanárok is! Naponta 7.30 - 17.00-ig, 3x étkezés-
sel. Díj: 25.000 Ft, I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.:28/511-
366, info@ili.hu 

+Ha Ön nyelvet tanulna, váltani akar, tesztelné képességeit,
munkára fogná az agyát, fejlesztené összpontosítását, jelen-
tkezzen a memóriafejlesztő tréningre. Tel: 06-20-388-4953  

+Cambridge-i angol tanári oklevéllel és többéves angliai
munkatapasztalattal magánoktatást vállalok (max 3-4 fő). Ui:
angliai önéletrajz és motivációs levél írása, szerkesztése. Érd:
06-20-476-5281 v. royalenglishgodollo@gmail.com 

+NÉMET turbótanfolyam 10-12 éveseknek aug. 5-9 / 13-15
éveseknek aug. 12-16 között 10-13 óráig, ára: 15.000Ft.
Érettségire, bármely vizsgára egyéni felkészítés aug. 5-16
között, ára: 2500Ft/ tanóra.  Scherzinger Mária  30/223-6715

+English Express Intenzív angol nyelvtanfolyamok az
OktaTárs Nyelvstúdióban! Tanulj angolul valós élethelyzetek-
ben, beszélj sokat és érezd jól magad! Hívj, vagy küld el az
"EXPRESS" szót sms-ben: 06-20-297-1210

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. Nyári intenzív tanfolyam. ORIGO, TELC, ÖSD,
GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire
felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036 Kollarics Katalin

ÜDÜLÉS

+Üdülési lehetőség BALATONSZEMES közelében 10-12 főig.
Gyermekeseknek is ideális környezet. Szabad strand 300 m.
Tel: 06-20-362-0568 

+Kiadó nyaraló a Balatonnál, Fonyódon 2500-Ft/fő/éj-től!!!
Kellemes, nyugodt környezetben várjuk vendégeinket az ízlés-
esen berendezett nyaralónkban. Tel: 06-30-275-1851; Honlap:
http://lorincznyaralo.webnode.hu/

+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok
szerveznek a nyári szünet idejére több alkalommal, 8-12 éves
gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-
megismerő 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, jelen-
tkezésüket tisztelettel a 06-30-210-5058-as telefonon várjuk. 

+Eladó Hajdúszoboszlón 2x2 hetes üdülőjog alkalmai áron –
külön is. Fürdőhöz közel. 1 szobás, teljesen berendezve. Tel:
06-70-413-7960, 06-1220-2431 

ADÁS~VÉTEL

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

+1. Eladó pár órát használt eliptikus tréner, számlával + garan-
ciával.(NORDICTRACK E4.0 elliptika).Típus: Motorvezérelt ellip-
tikus 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:  119.000.-Ft. Az új ára:150.000.-Ft.
Tel.: 30/955-1300.

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

+Használatban lévő, jó körülmények között tartott, rendszere-
sen karbantartott Weinbach pianino eladó. Lakkozása néhány
kisebb felületen sérült. Irányár 250.000Ft. Bővebb információ:
+36/20/992-7677 

+Bontott cserép eladó Gödöllőn. 20,-Ft/db. Érd: 06-28-410-613 

+Használt, melléképületre való ONDULINE tetőfedő anyag
eladó. Tel: 06-30-288-4254 

+HAJDÚ CENTRIFUGA ELADÓ. Tel: 06-28-432-716 de. vagy
06-20-406-2950 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Sürgősen eladó első tulajdonostól FVG 188-as forgalmi rend-
számú Volkswagen GOLF TDI 1,9 típusú, fehér, nem karambolo-
zott, dízel, 340.000 km-t futott személygépkocsi. Forgalomba
helyezés: 1995.11.22. Érv: 2014.02.03. Ára: 400.000,-Ft. 06-
30-709-7450, koosberci@invitel.hu 

+Simson, Mz, Pannonia és szocialista régen használt jó
állapotú MOTOROKAT KERESEK. Hiányos, üzemképtelen
alkatrésznek való is érdekel. Tel: 06-70-453-9571 Kartal. 

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: 06-20-5010-190 

+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  

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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A XXI. század forradalmian új
edzésformája! 

SPEEDFITNESS 

Kinek ajánlott? 
- aki szeretne rendszeresen sportolni, de
nagyon elfoglalt, 
- gyorsan akar változtatni az alakján, 
- az egyéni edzésformát kedveli,
- szakember segítségét, motivációját igényli,
- nem kedveli az edzőtermeket, a tömeget,
- szeretne megszabadulni a narancsbőrtől, 
- gerinc problémák miatt a hagyományos
sportot nem űzheti,
- gyakran fáj a háta, dereka.

Hol? 
A közel 20 évnyi fitnesz tapasztalattal ren-
delkező, családcentrikus gödöllői Bio-Fit
Centerben szakképzett személyi trénerek
egyénre szabottan gondoskodnak a hatékony
edzésekről. 

Hogyan?
- Gödöllőn egyedülállóan csak a Bio-Fit
Centerben vehető igénybe futópadon, kardió
edzéssel kombinált Speedfitness edzés, ami
többszörösen megnöveli az edzés hatékony-
ságát. Ez egy extra szolgáltatás, cellulit
kezeléssel kiegészítve, ami garantálja a
gyorsabb eredmény elérését. 
- A fogyókúrás diéta összeállítását dietetikus
segíti.
- Rehabilitáció során is biztonságosan
használható a Speedfitness. 
- Az edzések ízületkímélők. A nehezen
edzhető mélyizmokat is megerősíti, a
gátizmokat is stimulálja így a vizeletinkonti-
nenciát is hatékonyan csökkenti.

Mennyi idő alatt? 
- A Speedfitness edzésnek köszönhetően -
helyes táplálkozás mellett - már 4-5 alkalom
után jelentős a változás. 
- A strandszezonra készülők rendkívül ked-
vező áron vehetik igénybe a Speedfitness cel-
lulit kezelést, amely, pár alkalom után már
garantáltan látványos eredményt hoz.
- Már 2-3 alkalom után csökken, vagy meg-
szűnik a derékfájás, javul az állóképesség.

Mindezt mennyiért?
A Bio-Fit Centerben többféle bérletkon-
strukció közül lehet választani, valamint
Sportkártyát és SZÉP kártyát is elfogadnak. 
Akinek felkeltettük az érdeklődését, látogas-
son el www.biofitcenter.hu honlapra, ahol a
Speedfitness mellett minden korosztály talál
pénztárcájának  megfelelő sportolási lehető-
séget, vagy hívja a 20-9511-138-as telefon-
számot. (x)

 

Akkreditációs lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05 
PLB-2210,PLB-2211, PLB-2212, PLB-2213, PLB-2214 PLB-2215,PLB-2216, PLB-2217 

www.bbmaganautosiskola.net 

 

A1, A2,  A,  B,   C,   C+E,  T, kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 
 

 
 

                     
 
El zetes érdekl dés:  06 28 419 529   
                                 06-20/9414-638                   
                                 0620/99-516-99 

Részletfizetés! 
Gyors, korrekt lebonyolítás!  

Típusválasztási lehet ség! 
 

Mindenkinek egységesen  
 

 
kedvezmény az elméleti tandíjból  

A2 kat. 35 kw-ig 18 éves kortól. 
GKI és gépkezel i képzést szervezünk. 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. JÚNIUS 18.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Harsányi Ildikó, Szabadka u. 6/a.,
Lesták Mária, Köztársaság u. 62.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Oláh Jánosné, Alkotmány u.
21/a., Gyimóti Zsolt, 2111 Szada,
Margita u. 22. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kaszás Anikó,
Kökény u. 33. 
A Városi Múzeum belépőjét 
nyerte: Rinhoffer Ádám, 2117
Isaszeg, Erdő u. 5., Nagy Istvánné,
Sajó u. 3.
Szabó Margit: Kastélyok, temp-
lomok, szerelmek című könyvét
nyerte: Kovács Ildikó, Szabadság
út 19., Spányik Anna, Szőlő u. 28. 


