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Dick Zsuzsanna, Drávainé Tisza Éva és
Szerdi Ildikó vehette át a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat.
(3. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Minden eddiginél több helyszínt és programot kínál június 22-én, szombaton a
Múzeumok Éjszakája.
(6. old.)

A 7 éves Lauber Kolos 17 táblás szimultán
sakkpartit adott a Szent Imre iskolában: 15
táblán nyerni tudott, míg egy döntetlen
mellett egyszer kapott ki.
(8. old.)

Természet, lélek, örök változás és lét találkozása

Testületi döntések

Június 15-én, szombaton „A szecesszió éve Gödöllőn” című tematikus év keretében nyílt meg a Gödöllői Iparművészti Műhelyben (GIMház) az „Ilka kertje” című csoportos képző- és iparművészeti kiállítás, ami Körösfői-Kriesch Aladár
felesége, Ilka által megálmodott és
megvalósított, a Gödöllői Művésztelephez szorosan kapcsolódó kertnek állít emléket.
A tárlaton dr. Krassay László erdőmérnök köszöntőjében elmondta: Körösfői-Kriesch Aladár egy 1904-ben
megjelent könyvben azt fejtegeti, hogy
a XIX. század embere teljesen eltávolodott a spirituális dolgoktól és a technikai fejlődés annyira megigézte, hogy
egyre inkább a materiális világba kapaszkodott, a művészetet pedig inkább
játszadozásnak tekintette. Azután Körösfői szerint jött egy ember, egy próféta, aki a művészetet lobogó fáklyának, világítótoronynak tartotta, ami bevilágítja az emberiség útját a boldogság

és a megismerés felé – ő
volt Hohn Ruskin angol
író. Ez a ruskini gondolat
volt az egyik fundamentuma a szecesszió kialakulásának. Ez a gondolat
átszőtte a művésztelep alkotóinak mindennapi életét, munkálkodását, összművészeti törekvését, aminek fontos része volt a
kert, Ilka kertje, melyben
Körösfői-Kriesch Aladár
felesége mindenféle virágot maga köré gyűjtött.
Ebben a kertben valóban
találkozott a természet és
a lélek, az örök változás
és az örökké létezés. Egyszerre volt jelen a művésztelep szellemisége és a
kortárs művészet kisugárzása.
Megnyitó beszédében Granasztói
Olga irodalomtörténész a XIX-XX. század fordulóján kialakított női kert emlékére és ihletésére létrehozzott kortárs

Fotó: Reményi Krisztián

„Ilka kertje” – Új kiállítás a GIM-házban Szoborterv

A képviselő-testület június 13-i rendkívüli ülésén egyhangúlag támogatta,
hogy a Gödöllői Művésztelep társalapítójának, Nagy Sándor festő- és iparművésznek Szinvai Pál által megformált mellszobra a Gödöllői Városi
Múzeum előtt kerüljön felállításra. A
város vállalja az 7,1 millió forint
összköltségvetésű szoborállítás 2,1
millió forintos önrészét, ha az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap
pályázatán a szobor megvalósítására
támogatást nyer.
(folytatás a 2. oldalon)

képzőművészeti kiállítás kapcsán kifejtette: Ilka kertje a kutatások alapján valószínűleg egy haszonkertből lett átalakítva díszkertté. Azt azonban még csak
vázlatosan lehet rekonstruálni, hogy mi-

lyen is lehetett hajdanában. Kis méretétől eltekintve a kert rokonítható az
angol tájképi kertek esztétikai felfogásával.
(folytatás a 6. oldalon)
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Méltó emlék a művésztelep társalapítójának

Egyebek – fásítás a Vásártéren

Képviselő-testületi döntések

Varga Árpád képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) az Egyebek napirendi
pontban örömmel számolt be arról,
hogy – mint lapunk megírta –, a Vásártéren még át nem adott hulladékudvar
melletti területet fásították, fákat és bokrokat ültettek el. Gémesi György hozzátette, a hulladékudvar működésének
elindítására viszont ötszáz napja nem
adták ki az engedélyt, ami miatt a beruházó Zöld Híd Régió Kft. bírósághoz
fordul.

(Folytatás az 1. oldalról)

Az európai hírű gödöllői művésztelep
(1901-1920) alapítói Körösfői-Kriesch
Aladár és Nagy Sándor voltak. Kettejük
erőfeszítései és művészeti elképzelései
alakították ki ennek a magyar szecesszió
szellemében létrejött egyetlen szervezett társulásnak az arculatát. 2007-ben a
Gödöllői Városi Múzeum épülete előtt a
Gáti Gábor szobrászművész által megformált Körösfői-Kriesch Aladár mellszobor kapott helyet. A művésztelep
másik nagy alakja ugyancsak érdemes
egy hasonló mellszoborra, ezért a Szecesszió Éve keretében Nagy Sándornak
állítana emléket az önkormányzat.
A pályázathoz beadandó szoborterv elkészítésével – meghívásos helyi pályázat keretében – öt szobrászművészt kerestek meg. A megfelelő szoborterv kiválasztását egy – civil szervezetek delegáltjainak valamint szobrászművészek
bevonásával összeálló – bíráló bizottság
segítette. A bizottság a beérkezett négy
pályamű közül Szinvai Pál kettős alakot ábrázoló szobortervét tartotta a legkifejezőbbnek.
Szinvai Pál a művészt feleségével és
művésztársával, Kriesch Laurával
együtt ábrázolja, hűen idézve a szecesszió szellemiségét, az első olyan korstílust, amelyben a női alkotókat egyenrangú művészként ismerték el. A kettős
portré a zsűri értékelése szerint szépen
kifejezi a házaspár művészi együvé tartozását, és erősíti az utókorban is a szecesszió életfelfogásának máig érvényes
elemeit, családközpontúságot, szeretetelvűséget. Az alkotás megvalósítására,
kivitelezésére a pályázat eredményessége és a támogatási összeg elnyerése
után nyílik mód.

Húszmilliárd forintos feladat
Vörös Istvánnak –
Polgármesteri tájékoztatás a
HÉV-petícióra
„Ha Ön a FIDESZ önkormányzati képviselőjeként garanciát tud nyújtani arra,
hogy a „B" változathoz szükséges 20
milliárd forint rendelkezésre fog állni,
nem látom annak akadályát, hogy a képviselő-testület elé ennek a változatnak
az elfogadását terjesszem elő. Kérem,
hogy a forrás biztosítására szolgáló garanciákat 2013. szeptemberéig szíveskedjék beszerezni” – tartalmazza a többi
között az a levél, amit Gémesi György
polgármester írt Vörös Istvánnak. A

képviselő ugyanis a május 16-i ülésen
petíciót adott át a város vezetőjének.
Aláírói a HÉV pályatest föld alá sülylyesztésére vonatkozó tervek készítését
szorgalmazzák. A polgármester levelét a
június 13-i ülés Egyebek napirendi
pontjában felolvasta, majd azt átadták
Vörös Istvánnak és a képviselő-testület
tagjai is megkapták a levél másolatát.
A petíció aláírói elvetették a HÉV városunkat érintő szakaszának átalakítására
kidolgozott D variációt (ennek a lényege az, hogy a Tessedik utcától a központ
felé haladva helyet cserélne a 3-as főút a
HÉV pályatesttel), ellenben azt kérték,
hogy megvalósíthatósági tanulmány készüljön a HÉV – „B” változat szerinti föld alá süllyesztésére a város területén.
Dr. Gémesi György levelében a következőket írta:
„Tisztelt Képviselő Úr!
Az Ön által 2013. május 16-i testületi
ülésen átnyújtott „Petíció"-ra a következő tájékoztatást adom:
Az „Elővárosi Közösségi Közlekedés
fejlesztése Gödöllőn” című projekt
olyan megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére irányul, amely alkalmas lehet az Európai Unió által 100%-ban támogatott fejlesztési pályázat benyújtására a 2014-2020 közötti ciklusban. A
projektet össze kell hangolni a Budapesti Közlekedési Központnak az egész
HÉV vonalra kiterjedő, sőt azt a 2-es
Metróval összekötő fejlesztési projektjével, továbbá a MÁV vasútfejlesztési
terveivel is, melyek szintén uniós források igénybevételével számolnak. Tapasztalatunk szerint – 16 nyertes uniós
pályázat alapján – a projekt akkor sikeres, ha maximálisan igazodik az Európai Unió által előírt követelményekhez
és értékelési szempontokhoz, melyek között nagy jelentőséggel bír a költséghatékonyság. Ugyancsak nem mellőzhető szempont a projekt megvalósításának magyar jogszabályoknak való
megfelelhetősége. Mindezekből következik, hogy sokféle érdeket és szempontot kell mérlegelni, amikor a lehetséges
változatok közül a realitásokhoz igazodó és ésszerű kompromisszumokat
tartalmazó megoldást választunk.
A petícióban preferált „B” változat ellen szól, hogy nem illeszkedik a BKK és
a MÁV Gödöllőt érintő közlekedés-fejlesztési terveihez, forrásigénye duplája
a maximálisan rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeknek, továbbá a projektek előkészítésében közreműködő ál-

Új körzeti megbízott állt szolgálatba
Varga András és Pelyhe József
önkormányzati képviselők közbiztonsági fórumon mutatták be a lakosságnak a lakótelepi övezet új körzeti
megbízottját. Tihony József főtörzs-

lakótelepek kamerás megfigyelése. A
lakosság szükség esetén a +36/205240-340 –es telefonszámon hívhatja
a járőrkocsit, vagy Tichony István
körzeti megbízottat a +36/30-3953666-os mobilszámon.

Szolgálatba álltak a motoros, robogós mentők – a
gödöllőit első nap összetörték

őrmester így elsőkézből tájékozódhatott azokról a kérdésekről, amik
leginkább foglalkoztatják a belvárosban élőket. A rendezvényen szó
esett többek között a szórakozóhelyek
működéséről, az elmúlt hónapok rongálásairól és a térfelügyeleti-rendszer
fejlesztéséről. Mint elhangzott, ezen a
téren rövidesen előrelépésre lehet
számítani, a bűnügyi statisztikák is
igazolják ugyanis, hogy indokolt a

Az idén is adottak a motoros,
robogós mentés feltételei Magyarországon. Az Országos Mentőszolgálat az ország négy
pontján (Gödöllő, Újhartyán,
Balatonvilágos, Tiszaújváros)
indította el mentőmotorjait a
bajba jutottak megsegítésére.
A két keréken helyszínre érkező sürgősségi ellátók minden szükséges felszereléssel
rendelkeznek, riasztásukat a
104-es segélyhívások alapján
az Országos Mentőszolgálat

lami szervek és hatóságok sem értenek
vele egyet.
A kérdés tehát az, költünk-e 40 millió forintot olyan megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amely alapján a
projekt jelenlegi információink szerint
nem lesz megvalósítható, s így marad a
jelenlegi korszerűtlen, sok problémát
okozó közlekedési helyzet. Vagy, mérlegelve az előnyöket és hátrányokat, racionális, a fejlesztésben érdekelt valamennyi partner támogatását bíró projektjavaslat készüljön, amely megoldást
kínál a város közlekedési gondjainak
részleges enyhítésére uniós források bevonásával.
Az eddig lefolytatott egyeztetések során
az állami szervek képviselői, szakértői a
projekthez kb. 10 milliárd forint hozzárendelhető uniós támogatást prognosztizáltak. A tárgyalások során kiderült és
ezt a lakossági fórumon is ismertettük,
hogy a „B” változat megvalósíthatóságához szükséges kb. 20 milliárd forintos
uniós forrás elnyerésére nincs esély.
Tisztelt Képviselő Úr!
Ha Ön a FIDESZ önkormányzati képviselőjeként garanciát tud nyújtani arra,
hogy a „B” változathoz szükséges 20
milliárd forint rendelkezésre fog állni,
nem látom annak akadályát, hogy a képviselő-testület elé ennek a változatnak
az elfogadását terjesszem elő. Kérem,
hogy a forrás biztosítására szolgáló garanciákat 2013. szeptemberéig szíveskedjék beszerezni.
Előre láthatólag a képviselő-testület
szeptemberi ülésén fogja tárgyalni a
részletes megvalósíthatósági tanulmányt, és dönt annak elfogadásáról.
Kérem tájékoztatásom szíves megértését.
dr. Gémesi György
polgármester”

Petőfi iskolai tornacsarnok
A Petőfi Iskola tornacsarnokának megvalósítása az önkormányzat és a Bocskai SE-vel kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően
zajlik. A kivitelezés előrehaladásával
megkezdődött a projekt elszámolásának
időszaka. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület két döntést hozott: az önkormányzat előzetes hozzájárulását adta
ahhoz, hogy az érintett ingatlanra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjogot jegyezzenek be, majd elfogadta a Megállamentésirányító központjai végzik. A
hazai közlekedési morálra jellemző,
hogy a Gödöllőn szolgálatot teljesítő
motoros az ötödik esetéhez vonult,
amikor egy sávváltás közben egy autó
fékezés nélkül nekiment a mentőjárműnek – adta tudtul az OMSZ
Mentőmotoros Szolgálat honlapja.
A motor valamennyi megkülönböztető jelzését használta, a tanúk elmondása szerint jól látható és hallható volt. A motoros szerencsére nem
sérült meg, viszont a jármű összetört,
emiatt a tiszaújvárosi mentőmotor
dolgozik Gödöllőn.

podás önrész pénzügyi ütemezéséről és
beruházás előfinanszírozásáról szóló
szerződés és a mellékletét képező inkasszó szövegét.

Állami adósságátvállalás
A képviselő-testület kiegészítő felhatalmazást adott a polgármesternek Gödöllő adósságállományának a Magyar
Állam által történő részleges átvállalása
végrehajtásához. Mint arról már hírt adtunk, az adósság átvállalás aránya Gödöllő esetében 40 százalék lesz.

Tovább működik a kistérségi
társulás
A képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását és
egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
A település delegáltjaként a polgármestert jelölte meg. Akadályoztatás esetén Tóth Tibor, illetve Pecze Dániel
alpolgármesterek képviselik Gödöllőt.
A testület arról is határozott, hogy a társulás tagja kíván maradni.

G-Magistratus vezetői pályázat
A képviselő-testület májusi ülésén döntött a korábbi vezető lemondása miatt
pályázat kiírásáról a G-Magistratus Zrt.
vezérigazgatói tisztségére. A testület június 13-i határozatával felhatalmazta a
polgármestert a beérkezett pályázatok
döntésre való előkészítésére a következők szerint:
– a pályázók meghallgatása mellőzhető,
ha a kiírás feltételeinek nem felelnek
meg,
– társaságok esetén folytasson tárgyalásokat a management szolgáltatás nyújtásának részleteiről,
– a pályázatok elbírálásához szakértőket
vegyen igénybe illetve közreműködőként kérje meg a gazdasági, pénzügyi,
jogi és ügyrendi bizottságok elnökeit.

Egyebek – első fokon
pervesztes a Fidesz
A bíróság első fokon nem adott alapot
annak a helyi Fidesz és Vécsey László
országgyűlési képviselő által megfogalmazott vádnak, mi szerint Gémesi
György rossz hírbe hozta a gödöllői
Fideszt a 2010. évi önkormányzati választás idején az emlékezetes szórólapozás kapcsán. A polgármester az Egyebek napirendi pont keretében adott erről
tájékoztatást, elmondva: a bíróság június 5-i döntése annyit jelent, hogy Vécsey László és a gödöllői Fidesz a pert
első fokon elbukta.
Gémesi György hozzátette: maga is csodálkozott azon, miért tartott az ügy két
évig. Egy általa ismertetett adalék azonban mutatja, hogy az igazságszolgáltatás leterheltsége mellett ebben más is
szerepet játszott. Például a korábbi bírósági tárgyalást 3 hónappal ezelőtt azért
kellett elhalasztani, mert Vécsey László
képviselő úr, a felperes, aki a polgármestert vádolta, nem tudta igazolni azt,
hogy a gödöllői Fidesz nevében jogosult
eljárni.
– Ne kérjék azt, hogy én szó szerint elmondjam, hogy ennek kapcsán mik
hangoztak el, mert méltatlan lenne a
képviselő-testülethez. A lényeg az, hogy
a képviselő nem tudott megfelelő formában eleget tenni a jogszabályi előírásoknak, annak ellenére, hogy ő most
jogszabály alkotó, fejezte be tájékoztatását a polgármester.

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 HIRDETÉSFELVÉTEL JÚLIUS 12-TŐL
AUGUSZTUS 2-IG ZÁRVA TART.
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Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj

Pedagógusnapi kitüntetések
Múlt héten kedden tartották meg a
hagyományos pedagógusnapi köszöntéseket Gödöllőn. A Művészetek
Házában megrendezett ünnepségen
dr. Gémesi György polgármester – a
képviselő-testület döntése értelmében
– Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért
Díjban részesítette Dick Zsuzsannát,
az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetőjét, Drávainé Tisza
Évát, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola magyar-ének szakos tanítónőjét, valamint Szerdi Ildikót, a
Kazinczy körúti óvoda vezetőjét.
Gödöllő város polgármestere Polgármesteri Ezüstérmet adományozott dr.
Buzás Mihályné és Benedek Antalné
tanárnőknek, Rüdiger Schmid-Pfähler
tanárnak a gödöllői és a giesseni kapcsolatok építése kapcsán végzett kitartó
munkájáért, illetve – meglepetésként –
Guba Lajosnak, a Török Ignác Gimnázium igazgató-helyettesének, aki 1994
óta a Gödöllői Lokálpatrióta Klub önkormányzati képviselője, illetve az önkormányzat Kulturális és Köznevelési
Bizottságának elnökeként folyamatosan
javaslatokat tesz a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj kitüntetésre javasoltak személyére. Ilyen minőségében soha
nem kaphatta meg ezt a nagy megbecsülésnek örvendő díjat.
Guba Lajost, aki 1975 óta tanít a gödöllői Török Ignác Gimnáziumban, Pelyhe József, a „Török” volt diákja, a Lokálpatrióta Klub elnöke és Gémesi
György polgármester köszöntötte –
ajándékul egy új kerékpárt vehetett át.
Az ünnepségen nyugdíjba vonuló
óvodapedagógusokat is köszöntöttek,
név szerint dr. Váginé Farkas Ildikót
az Egyetem Téri Óvodából, Plachyné
Gulyás Juditot a Palotakerti Óvodából,
Berecz Lászlónét és Godáné Kajczinger Rozáliát a Zöld Óvodából.
Dick Zsuzsanna intézményvezető:
1984-ben szerezte meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán pszichológus
diplomáját. 1987-ben pszicho terapeutaképzésen vett részt a SOTE-n. 1989-ben
klinikai gyermekpszichológus szakvizs-

gát szerzett. 1991-ben a Nevelési Tanácsadó intézményvezetője lett. 2007ben az új Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetője lett. Dick
Zsuzsanna 1984 óta pszichológusként
dolgozik a Nevelési Tanácsadóban. 21
éves vezetői megbízatásával a leghoszszabb ideje lát el intézményvezetői feladatokat a városban. Munkáját magas fokú elméleti, gyakorlati sokszínűség és humánum jellemzi. Szakmai munkájában
az alapfeladatok ellátásán túl új kezdeményezések sokasága valósult meg, a gödöllői és 2007-től a kistérségi gyermekek, fiatalok és családjaik megsegítésében (mentálhigiénés előadások, egyszülős klub, sérült gyermekeket nevelő szülők támogató csoportja, kortárs segítők
képzése az ifjúság körében, Mentor
program az iskolákban a súlyos magatartási problémákkal küzdő tanulók (pl.
hiperaktivitás, stb.) gondozása. Szervező munkája példaértékű, 2007 nyarától
a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet összevonásából alakult Egységes
Pedagógiai Szakszolgálatot irányítja. A
kistérségben 10 településen, mintegy 40
nevelési-oktatási intézményre kiterjedő
szakszolgálati feladatok ellátását szervezte meg és működteti. A 48 alkalmazottat foglalkoztató intézmény logisztikai feladatait kiválóan látja el. Vezetői
kvalitását, rugalmasságát, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességét
bizonyítja a szakmai teamben dolgozó
logopédusok,
gyógypedagógusok, pszichológusok
összehangolt munkája és a
társintézményekkel kialakított hatékony munkakapcsolat.

Drávainé Tisza
Éva
magyarének szakos tanítónő:

Tanulmányait a Nyíregyházi Tanítóképző Főiskolán végezte. 1978-tól
1981-ig a Budapest X. kerületi Általános Iskolában, majd 1981-1993 között
Gödöllőn, az Erkel Ferenc Általános
Iskolában tanított. 1993 augusztusától a
Szent Imre Katolikus Általános Iskolában dolgozik – annak megalakulása óta
–, mint tantestületi alapító tag. Magyar
és ének tantárgyakat tanít az iskola alsó
tagozatán a gyermekeknek. Pedagógus
kollégái nagyra értékelik hivatásszeretetét, precíz munkavégzését és kedves, szerény egyéniségét. Mindig bátorítólag
áll fiatal munkatársai mellé, önzetlenül
segítve őket, és a pályán szerzett tapasztalatait is szívesen osztja meg velük.
Sok évtizedes pedagógiai tapasztalata
kiformált egy igazán hatékony és letisztult magyar-tanítási módszert, amellyel
nagyon jó eredményeket ér el az alsós
tanulók olvasási, helyesírási készségének kialakításában. Az élet minden területén képes az igazán fontos, emberformáló értékek átadására.
Szerdi Ildikó óvodavezető:
Az általános iskolát a Borsod-AbaújZemplén megyei Karcsán végezte, majd
a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett. Óvónői oklevelét
1976-ban szerezte meg a hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben. Még
ebben az évben Gödöllőre költözött
családjával, ahol óvónői állást kapott az
akkor Mosolygó Antal Körúti Óvodában, ami ma a Kazinczy Körúti Óvoda
nevet viseli. A mai napig ebben az intézményben dolgozik. 1989-ben megpályázta a megüresedett óvodavezetői állást, melyet azóta is betölt. Szerdi Ildikó
személyisége meghatározza az óvodáról alkotott képet. Az óvodában derűsek,
mosolygósak a mindennapok, ahol a
munka során a kisgyermekek érdekeit
tartják a legfontosabb szempontnak. Az
óvodavezető ajtaja mindig nyitva áll a
szülők és a kollégák előtt.
(TA)

Napokon át tartó hőséghullám várható

II. fokú riasztást rendeltek el
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hét elején tovább erősödik a nappali
felmelegedés. A napi középhőmérséklet 25, 26 fok körül alakul. Ezért 2013. június 17. hétfő
12.00 órától 2013. június 21. péntek 24.00 óráig az országos tisztifőorvos II. fokú hőségriasztást
adott ki.
A következő napokban napos, száraz idő várható, a napközben akár 35 fok is lehet. Az ország nagy részén 25, 26 fok
körül alakul a napi középhőmérséklet, illetve kedden, szerdán a déli tájakon és a Dunántúlon helyenként a 27 fokot is
elérheti. Csütörtökig az ország döntő részén nem lesz csapadék, csak elvétve alakul ki zápor, zivatar. A csapadék valószínűsége péntektől növekszik.
Szerdán, csütörtökön északkelet felől várhatóan pár fokkal hűvösebb levegő érkezik, így az ország észak-keleti
harmadán 25 fokos középhőmérséklet alá mérséklődhet a hőség. Országosan csak a hétvégére várható enyhülés.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal kéri az ország
lakosságát és a hazánkban tartózkodókat, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot. 11.00-15.00 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon. Védjék bőrüket a leégés ellen megfelelő öltözködéssel és napvédő készítmények alkalmazásával. Vegyék igénybe a hűtött helyiségeket!
További információk:
www.katasztrofavedelem.hu
www.antsz.hu

750-ből 21 közös év Wageningennel

Testvérvárosi fesztiválok
Gödöllő és testvérvárosai között mindig is jó kapcsolat működött, s ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint, hogy
évente több közös programot is szerveznek a települések. Június elején a
koronázási hétvégére Laxenburgból,
Bad Ischlből és Brandys nad Lábem–Stará Boleslavból érkeztek vendégek Gödöllőre, a múlt a hétvégén
pedig Wageningenbe és Zywiecbe
vártak hivatalos delegációt városunkból.
Wageningen idén ünnepli 750. születésnapját, s a jeles évfordulóra testvérvárosaik vezetőit is meghívták. Mint azt
Geert van Rumund, a holland település polgármestere elmondta, nagy öröm
számukra, hogy Gödöllővel ilyen jó
kapcsolatot ápolnak és minden évben
több közös program is megvalósul. Tavaly ők látták vendégül településünket,
amikor szakmai programokon vettek
részt a gödöllői küldöttség tagjai, és kulturális programokon adtunk ízelítőt művészeti csoportjaink munkájából, idén
pedig Hollandiából érkeznek hozzánk
civilek, művészek, gyermekek és városvezetők közel ötven fővel.
Az elmúlt években a gazdasági helyzet nehézségei ellenére is sikerült ezt a
szoros kapcsolatot megtartani, sőt fejleszteni. Wageningen polgármestere kihangsúlyozta, fontos, hogy az emberek
is kapcsolatban legyenek egymással ne
csak a város vezetői, ezért is tartja lényegesnek az évenkénti civil találkozókat. Geert van Rumund megköszönte
Gémesi Györgynek, hogy ezt a kapcsolatot 21 éven át fenntartotta, sőt, folyamatosan erősítette.

Hagyományápolás és munka
Zywiecbe látogatott a hét végén Pecze Dániel alpolgármester, Szűcs Józsefné, a Nemzetközi
és Turisztikai Bizottság elnöke és Szabó
László, a Gödöllői
Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.
A küldöttség tagjai a
város hagyományos
nyár eleji fesztiválján,
valamint egy szakmai
konferencián vettek
részt. Ez utóbbi rendezvényen megismer-

hették azt a csatornafejlesztési programot, aminek II. ütemére testvérvárosunk több mint 10 millió eurós támogatást nyert. A tanácskozáson Pecze Dániel a gödöllői vízgazdálkodási tapasztalatokat osztotta meg a résztvevőkkel.
A látogatás részeként a gödöllői vendégek Antoni Szlagorral, Zywiec polgármesterével közösen indították el a
város főteréről azokat a kerékpárosokat, akik magyarországi útjuk során Gödöllőre is ellátogatnak.
A testvérvárosi kapcsolatok erősítése városunkban továbbra is fontos és lényeges feladat. Ennek részeként június
29-én határon túli testvérvárosainkból
Zentáról, Dunaszerdahelyről, Beregszászról, Csíkszeredából, Brandys nad
Lábem–Stará Boleslavból, Valdemoróból és Forssából érkeznek a Magyar
Szabadság Napjára diákok, akik egy
hetet töltenek gödöllői társaikkal Balatonlellén. Emellett az év hátralévő részében pedig számos művészeti csoportunk utazik testvérvárosainkba, s mi is
vendégül látjuk majd a tőlük érkező
szakmai és művészeti csoportokat.
(pts)

Táncbajnoki címek

Akrobatikus adagio
Újabb területen, ezúttal a tánc világában
szereztek dicsőséget gödöllői versenyzők. Széphalmi Júlia országos bajnoki,
a mindössze 11 éves Virágh Gyöngyvér pedig Európa bajnoki címet
szerzett.

Széphalmi Júlia partnerével, Varga Attilával vett részt a Magyar Divat- és
Sporttánc Szövetség Országos bajnokságán, ahol showtánc kategóriában mutatták be tudásukat. Akrobatikus adag-
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gio című produkciójukat I. díjjal jutalmazták. A városunkból indult fiatal táncosnak ez volt az első versenye, s mint
azt lapunknak elárulta, már készülnek
az Európa bajnokságra, amit ősszel rendeznek meg, azután pedig szeretnének
kijutni a világbajnokságra.
A szólistapáros nemrég Norvégiában
mutatta be tudását, majd pedig egy merész váltással a Magyar Nosztalgia
Nagycirkuszhoz szerződtek. Széphalmi
Júlia úgy fogalmazott, ezt egy nagy kihívásnak tekinti, amiben rengeteg szakmai fejlődési lehetőség van. Mint mondta, nagyon jól érzi magát, s partnerével
az EB és a VB mellett szeretnének részt
venni a januárban megrendezésre kerülő cirkuszfesztiválon is.
Jó hír, hogy nemsokára Gödöllőn is láthatja majd őket a közönség, július 6-án,
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar nyárindító koncertjén.
***
A tánc nem csak a felnőtteket ragadja
magával, hanem már a gyerekeket is.
Így például Virágh Gyöngyvért, aki
nemrég Olaszországban vett részt tánc
Európa bajnokságon. Az ifjú tehetség

gyermek modern duó kategóriában mutatkozott be Dévényi Hajnalkával. A
pesti kislánnyal közösen bemutatott
„Döntés” című produkcióért I. díjat kaptak.
Virágh Gyöngyvér – a nemrég Gödöllő
Kultúrájáért kitüntetett Vajda Gyöngyvér kislánya – 11 éves, két éve táncol
komolyan édesanyja és Kézér Gabriella tanítványaként; a párost is ők készí-

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

nevelés keretében néptánc órákra jártak
Hajdú Zsuzsához.
A gálán vehették át az elismeréseket
azok a diákok, akik városi-, járási-, megyei- vagy országos tanulmányi versenyen értek el kiemelkedő eredményt.

tették fel a versenyre. A lányokra újabb
megmérettetés vár, novemberben Németországba mennek, ahol a világkupán állnak versenybe. Emellett a lányok
ősszel a belvárosi napokon városunkban
is színpadra lépnek.
bj

Ebben az évben több,
mint nyolcvan tanulót jutalmazott az intézmény.
Mint azt Gubáné Csánki Ágnes igazgatótól
megtudtuk, az est fénypontja az „Év díjazottjai”
díj átadása volt.
Az év végzős diákja: Kovács Bálint, az év diákja:
Juhász Kristóf, az év
sportolója: Daróczi Lili,
és a Gödöllői Sasok fiú röplabdacsapat,
az év tanára: Horváth Krisztina, az év
tanítója: Lami Anita, és Pintérné Legéndi Gabriella, az év dolgozója pedig
Dvorszki Sándor lett.
kj

könnyen elérhető módon nyíljon lehetőség a képek mások számára történő
megosztására.

ok alapján. Aki a
legtöbbet kapja, az
nyer.

A pályázat tematikája: „Négy évszak
Gödöllőn”, melynek keretében jelen kiírás témája: „Gödöllői nyár”.
A kiírás minden évszakban meghirdetésre kerül.

A pályázat aktuális
(nyári) fordulójának lezárása:
2013. augusztus 31.

Minden pályázó saját alkotásával vehet
részt. Az obszcén, kirekesztő, agresszív
jellegű, a pályázat eredeti céljával ellentétes képeket a kiíró a pályázatból kizárja. Kérjük a pályázókat üzenetben küldjék el alkotásaikat.
Elbírálás folyamata: a beérkezett „lájk”-

Ünnep pályatársak között
Ünnepre hívta a híveket a máriabesnyői bazilika harangja június
11-én délelőtt, a fél tizenegyes hálaadó szentmise ugyanis Nagy
András nyugalmazott abonyi plébános, címzetes esperes jubileumi miséje volt.
András atyát több társával
együtt 55 évvel korábban,
ezen a napon szentelték
pappá, s közülük többen is
eljöttek az évfordulós misére: Ráduly Ferenc tápiósági plébános, Horváth Imre,
a székesfehérvári székesegyház plébánosa, valamint
a ma már nyugalomba vonult paptársak: Fritz Péter
(Kerekegyháza), Tóth Lajos SJ (Pilisvörösvár), Baji János SDB (Balassagyarmat), Bálint Vilmos (Hódmezővásárhely), és dr. Fábián István, aki később a civil életet választotta. A különleges, bensőséges hangulatú szentmisén
Ráduly Ferenc prédikált.
jb

Műsorral és díjátadással zárták az évet – Petőfis gála a Művészetek Házában
Ismét teltházas rendezvényt tartottak a
Petőfi iskolások a Művészetek Házában, a hagyományos Petőfis Gálán, ahol
az ének-zenei és a vers produkciók mellett az osztályok is külön-külön műsorral léptek fel.
Minden korosztály képviseltette magát
a nagyon színvonalas, sokrétű műsorban. Fergeteges sikert aratott a 4. c osztály humoros jelenete, nagy tapsot kapott a 7. a osztály tánca, a 3. a „majomtánca”, az első osztályosok jó tanácsai
az iskoláról, a 3. c-sek német dallamokra készített koreográfiája, a 4. a-sok
„Bugyuta ember” jelenete. Igazi különlegesség volt az 1. a osztály árnyjátéka,
és elismerést érdemel a három 2. osztály, akik az év folyamán edzéselvű test-

Jubileumi mise Máriabesnyőn

Díjak:
Minden pályázónak elektronikus úton
küldött, névre szóló oklevéllel köszönjük meg részvételét, ezt követően
Évszakonként díjazzuk a legjobbakat. A
díjak átadására a téli pályázat lezárását
követően 2014. március 8-án egy nagyszabású rendezvény részeként kerül sor.
Pelyhe József elnök

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület

Befogadó családokat keresnek
A GÖDÖLLŐI TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET NEVÉBEN KÉT ÉJSZAKÁRA BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK 12-16 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA.
A fiatalok testvérvárosainkból nemzetközi program keretében látogatnak Gödöllőre, s két éjszakát töltenek városunkban.

Időpont: 2013. június 29–30., valamint július 6-7.
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

FELHÍVÁS – EVEZŐS VERSENY
A Blaháért Társaság Gödöllő Város Önkormányzatának támogatásával 2013. június 23-án, Szent
Iván Éj elő napján, az Úrréti tavon tartandó játékos evezős versenyt hirdet.
A versenyen szívesen látunk mindenkit különféle vízi járművekkel, így gumicsónak, kajak, csónak,
teknő, autógumi, vízibicikli stb. Szórakoztató futamokat tervezünk felnőttek és gyermekek (felnőtt kísérettel) részére.
Versenytáv a tó hosszának kétszerese, bójakerüléssel. Kérjük, akik részt kívánnak venni a játékos evezős vetélkedőn
„versenyhajójuk” megnevezésével – később bemutatásával – jelentkezzenek:
Dr. Bucsy Lászlónál, a Blaháért Társaság elnökénél: +36/30-234-6116,
Pecze Dánielnél, Blaha Önkormányzati képviselőjénél: +36/20-396-5171,
vagy Malikné Bajnóczi Erikánál, a Blaháért Társaság titkáránál: +36/20-250-6563.
Részletes információk: Blaháért Társaság

Óvodások az Alsóparkban

Hőlégballon a földön
Nem mindennapi programon vettek részt június 12-én a Szent János utcai óvodába járó gyerekek. Az intézmény kompetencia
programja Levegő projektjének zárórendezvényeként az Alsóparkban rendeztek játékokat, aminek fénypontjaként megtörtént, ami minden gyerek álma, még az égből is cukorkák potyogtak.
A program első hetében
(június 3-tól június 7-ig) ráhangolódásként, a csoportok különböző anyagokból
többek között repülőt hajtogattak, díszítettek és röptettek, kavicsokra, kövekre
repülő bogarakat, állatokat
festettek, sárkányt készítettek, valamint, egy-egy rövid üzenetet írtak, ami tartalmazta a csoport nevét, az óvoda telefonszámát, s amik a záróeseményen
egy-egy héliumos lufira kerülve keltek
útra. Az egyik üzenet néhány órán belül
Budapesten ért földet.
Az Alsóparkban az egyik kiemelt
attrakció egy élőkép volt, ami egy hőlégballont ábrázolt. A látványt Szabó
Péter, a Repülőút Sportegyesület tagja
örökítette meg a levegőből, s a cukorka
esőről is ő gondoskodott a gyerekek
kj
nagy örömére.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Védőburok nélkül
Vannak olyan emberek, akikről úgy véljük, hogy mindent
megkapnak az élettől, ráadásul meg sem kell érte dolgozniuk, az ölükbe pottyan minden. A legritkább esetben övezi őket szeretet, az emberek
többsége inkább irigységgel
tekint rájuk, hiszen ők azok,
akik abban az álomvilágban élnek, amiről mindenki álmodozik. De mi történik, ha öszszetörik a védőburok?
Mallory Keswick is ilyen nő, úgy
érzi, élete már nem is lehetne jobb.
Csodálatos, minden szempontból tökéletes házasságban él egy férfival,
aki szereti és támogatja. Ikrei boldogsággal töltik ki napjait, anyósára
úgy tekinthet rá, mint a legjobb barátnőjére. Férje sikeres, ő is azzal foglalkozik, amit szeret, de valójában, ha
nem csinálna semmit sem, akkor is
minden rendben lenne, hiszen a férje
mindent megteremt számára.
Élete idilli, egészen addig, míg egy
este rendőrök nem csengetnek az ajtón, s kiderül, többé nincs férj, nincsenek ikrek, még kedvenc kutyájá-

val is végeztek a gyilkos golyók,
amik örökre megváltoztatják életét.
Mi történik ilyenkor a sokáig burokban élt „királykisasszonnyal”?
Hogyan képes folytatni az életet?
Mallorynak mindent újra kell kezdenie, ami nem könnyű. Nem is biztos, hogy akarja, hogy képes rá. De ha
valakit valóban szerető család – és
nemcsak a legszűkebb család –, valamint igazi barátok vesznek körül, az
nem marad egyedül: s nem lép rá az
ösvényre, ahonnan már nincs visszatérés.
Barátnője, Sarah és melegszívű
anyósa segítségével olyan erőket fedez fel magában, amelyek létezését
korábban nem is sejtette. Mint ahogyan azt sem, hogy átértékeli kapcsolatait, miután felnőttként rádöbben, a szeretteiről gyermekkorában
kialakított képek bizony másmilyenek, mint gondolta.
A tény, hogy törődnek vele, hogy
megtalálják a módját, hogyan éreztessék vele, szükség van rá, feladata
van, segít neki abban, hogy megtegye
az első lépéseket, hogy bánatát legyőzve ismét teljes emberi életet éljen. Vállalkozásba fog, de hogy netán

újra olyan társat talál, aki betöltheti
az életében keletkezett űrt, arra gondolni sem mer. Évek telnek el, míg a
sebek, ha be nem is gyógyulnak, de
legalább beheggednek.
Márpedig ahhoz, akire ilyen szenvedést mért a sors, különösen nagy
türelem és szeretet kell. Amikor a
második lehetőség kopogtat, hogyan
dönt Mall? Képes lesz-e tovább lépni? Kiderül az egyes szám első személyben elmesélt történetből, amiből
egy nagyszerű nő alakja tárul elénk.
(Barbara Taylor Bradford: Kezdd
velem újra az életed!)
nyf

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen zárták
a 2012/2013-as tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy
jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal vehető igénybe.

Gödöllői író műve az Ünnepi könyvhéten

Ferdinandy György: Mélyebbre
Őszintén vall emlékeiről, többek között Puerto Ricó-i felesége magyarországi letelepedéséről Ferdinandy György, József Attila-díjas író tizenhárom
életrajzi novellát és hét jegyzetcsokrot tartalmazó új könyvében, amit a 84. Ünnepi
Könyvhéten mutattak be.
Ferdinandy György kötete az Egy
másik élet című hosszabb elbeszéléssel indul. Az 1956-os forradalom leverése után Franciaországba emigrált
író ebben a „fájdalmasan őszinte” fejezetben meséli el, hogy milyen lett
volna az élete, ha 1956-ban nem
hagyja el az országot.
Kifejtette: elsőéves francia szakos
diákként 1956-ban úgy hagyta el Magyarországot, hogy vissza fog térni,
miután
befejezte
tanulmányait.
„Mindig is hazakészültem, de Strasbourgban, 1958. június 16-án, éppen

azon a napon írtak Nagy Imre kivégzéséről, amikor lediplomáztam. Világossá vált, hogy nem jöhetek haza,
ekkor kezdődött tulajdonképpen az
emigráns életem” – idézte fel a történteket, hozzátéve, hogy egész életében központi szerepet játszott a hazatérés gondolata.
Több novellában is karib-tengeri
feleségének nemrég történt magyarországi letelepedését meséli el. „A
letelepedés alatt megismerkedtem az
idegenrendészettel és a bürokráciával, amit alaposan ki is aknáztam
könyvemben” – hangsúlyozta az író.

A kötet címe a tizenhárom novellára vonatkozik. Annak idején „kegyetlen” francia kritikusa mondta a
huszonöt éves írónak, hogy próbáljon
meg „mélyebbre ásni”. „Akkor nem
értettem, de ma már igen, hogy újra
végig kell menni kalandos életutamon
és mindenütt mélyebbre kell ásni.
Nem szabad megmaradni a felszínen,
ami előtte gyakran előfordult velem”
magyarázta.
jk

Minden eddiginél több gyerek

Zene és társművészetek tábor
Évről-évre egyre több érdeklődőt vonz a Frédéric Chopin Zeneiskola nyári tábora, ahol a
résztvevők egy héten át az intézmény zenepedagógusai és
meghívott tanárok segítségével fejleszthetik tovább tudásukat. Az idén minden eddiginél
nagyobb létszámú, több mint
százhúsz 9-22 év közötti növendék vesz részt a foglalkozásokon.
A tábori programban fontos szerepet
kap a zenekari játék, a kamarazenélés, a közös éneklés, a jazz, a tánc
és a népzene, tudtuk meg a tábort vezető Buka Enikőtől, az intézmény
igazgatóhelyettesétől.
A délelőtti foglalkozások során a vonósok szimfonikus zenekarrá egészülnek ki és gyerekkórussal kibővítve dolgoznak.

Külön csoportot alkotnak a fúvósok,
a pengetősök, a sanzonműhely, a drámajáték csoport, az improvizációs
műhely, a népiének, a néptánc, a kamarazenei és a tánccsoport. A zeneiskola tanárai mellett meghívottként
Körömi Gábor, Vajda Gyöngyvér
és Dercsényiné Horváth Gabriella
vesz részt a munkában
A „B” kategóriás képzésben részesülő zongora tanszakos növendékek
részére Eckhardt Gábor, a hegedűsöknek pedig Szászné Réger Judit
tart foglalkozásokat.
A tábor egyik különleges prog-

ramjaként a résztvevők bekapcsolódnak a Múzeumok Éjszakája rendezvényeibe is június 22-én; a zeneiskola
ugyanis külön helyszínként, mintegy
„szecessziós zenei központ” működik
ezen az estén.
A látogatók kis műsorokat hallgathatnak meg, többek között Debussy
művei szólalnak meg a növendékek
közreműködésével, Bartha Katalin
és Horváth Judit tanárnők vezetésével. Emellett zenei totó várja majd
az érdeklődőket. A többi növendék
számára pedig csoportokat indítanak
a rendezvénysorozat többi helyszínére.
A tábor növendékeit csütörtökön a
Művészetek Háza kertjében, pénteken 18 órától a konferenciateremben,
vasárnap pedig 10 órától a zeneiskolában hallgathatják meg az érdeklődők. A koncertekre a belépés ingyenes.
bj

Kiállításmegnyitó a Művészetek Házában

„Érzelmi kontrasztok”
Június 6-án délután a Művészetek Háza kiállítótermében nyílt meg Fenyvesi
Edit festőművész (grafikus) „Érzelmi kontrasztok” című tárlata, melyen a grafikai portrék és az olajfestmények
a múltat, a jelent és a jövőt mutatják be.

A megnyitón Gémesi György polgármester köszöntője után Sz. Jánosi Erzsébet, a Levendula Galéria tulajdonosa méltatta az alkotót és nyitotta meg a tárlatot. A művek június 21-ig tekinthetők meg minden nap 9 és 21 óra között
(június 22-én, a Múzeumok Éjszakáján 9 és 24 óra között).
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Természet, lélek, örök változás és lét találkozása

„Ilka kertje” – Új kiállítás a GIM-házban

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Gödöllő
2013. június 22.

(folytatás az 1.oldalról)

Ilka – kertje révén – olyan státuszra
tett szert környezete szemében, mint
némi túlzással azok a főurak, akik tájkertjeik révén váltak híressé.
A gödöllői művésztelepről szóló
irodalomban Ilka, mint festőfeleség
úgy van megörökítve, mint aki a többi
művészfeleséghez képest kilógott a
sorból, mert ő maga nem volt művész. A visszaemlékezések azt sejtetik, hogy egy nagyon hagyományos
szerepet töltött be karizmatikus férje
oldalán: a házitűzhely őrzőjének, aki
hat gyermeket szült, nagy háztartást
vezetett, meg kellett felelnie annak a
sok kihívásnak, amit egy minden téren a hagyományokkal szakító új életforma rótt rá. Emögött férje életeszményének következetes megvalósítása állt. Úgy is mondhatnánk, hogy Ilka kertje ebből a „feszültségből” jött
létre – tulajdonképpen ez volt az ő kivonulása. Ez maga volt az ő művészi
önmegvalósítása.
A megnyitót követően a GIM-ház
kertjében a Vitéz László című vásári
bábjátékot tekinthették meg az érdeklődők Pályi János bábszínész előadásában.
A tárlaton Anti Szabó János képzőművész, Bandi Kati textilművész,
Bódis Erzsébet textilművész, Bohus
Zoltán üvegművész, Dobesch Máté
grafikusművész, E. Szabó Margit
textilművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Farkas Éva gobelinművész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Incze Mózes festőművész,
Katona Szabó Erzsébet textilművész, Keresztes Dóra grafikusművész, Kókay Krisztina textilművész,
Kun Éva keramikusművész, Pan-

FŐTÉR

Kapcsolódva a Szecesszió Évéhez, a
Gödöllő Táncszínház előadásában a
múlt század elejének népszerű mozgásművészete elevenedik meg: orkesztika bemutatóval kezdődnek a
programok, de emellett más koreográfiákat is láthat a közönség, majd a
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete
korábbi zenés előadásaikból készített
összeállítással és pop slágerválogatással szórakoztatja az érdeklődőket.
Fellép a Galileo zenekar népzenei és

Orkesztika bemutató (Gödöllő Táncszínház)
Gödöllő Táncszínház fellépése
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének fellépése
Galileo Zenekar koncertje
Pátkai Rozina–Tóth Mátyás Duo
Interaktív audiovizuális fényjáték
Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje

19.00-21.00:
19.00-23.00:
19.00-24.00:
19.15 és 20.15:
20.00-24.00:

Királydombi pavilon (ingyenes)
Lovaskultúra-kiállítás
A Zsolnay kerámiakiállítás megtekintése egyénileg
Parktúra dr. Rosta László botanikus vezetésével (ingyenes)
Gyertyafényes koncertek a díszudvaron (ingyenes)

19.00-tól:
19.00-19.30:

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

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY

nonhalmi Zsuzsa keramikusművész,
Remsey Flóra kárpitművész, Szőcs
Miklós TUI szobrászművész, Szuppán Irén textilművész, Varga Melinda szobrászművész alkotásait láthatják az érdeklődők szeptember 30-ig.
Különleges mikroklímájú a GIMházat körülvevő, hangulatos művészkert, amely – akárcsak a Gödöllői
Iparművészeti Műhely – a Gödöllői
Művésztelep szellemiségét közvetíti
a mai látogató számára. Az egykori
művészkolónia életének fontos színtere volt a kert, s mint maguk körül
mindent, ezt is igyekeztek művészivé
formálni, a szépség megjelenítésére
használni. Körösfői-Kriesch Aladár
felesége, Ilka néni illatos kertjét irodalmi források említik.
A színekre komponált kert Gödöllő
egyik különlegesen egyedi értéke,
amely a Gödöllői Iparművészeti Műhely elnöke, Katona Szabó Erzsébet,
Ferenczy Noémi-díjas textilművész
és munkatársai fantáziája és munkája
nyomán született. Így hozott létre
„arany-, ezüst-, és vörös kertet”, ahol
a hangulatot az évszakonként más-

Múzeumok Éjszakája
Mindenki számára érdekes és tartalmas programokat kínálnak június 22-én a Múzeumok Éjszakája
gödöllői rendezvényei. Miként az
elmúlt években, most is a főtér lesz
az események egyik központja, a
felállított színpadon 18 órától zajlanak majd a programok.

18.00-18.05:
18.05-18.20:
19.00-19.30:
19.45-20.30:
20.45-21.30:
21.30-23.00:
23.15-00.30:

sajátos zenei fantáziáját bemutató
műsorával, azt követően pedig Pátkai Rozina és Tóth Mátyás Duó programját láthatják. Utóbbi formáció a
2011-ben városunkban megrendezett
Jazz-fesztivál egyik díjazottja, hangulatos esti muzsikájuk segít ráhangolódni az est különleges látványosságára, a 21.30-kor kezdődő és 23 óráig
tartó interaktív audiovizuális fényjátékra, amit az Okmányiroda falára
vetítenek. A főtéri programokat a Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje
zárja.
Az ilyen nagyszabású rendezvények idején szinte a főtér részévé válik az Erzsébet Királyné Szálloda belső udvara, ahová szintén érdemes lesz
betérni. Éjfélig nyitva tart az Erzsébet
királyné és a gasztronómia című kiállítás, és valóra válhat sok hölgy álma:

MŰVÉSZETEK HÁZA

21.00:
22.00:

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
18.30:
20.00:

más színű, illatozó növények adják.
Az egymás mellett lévők levele-virágja festői harmóniában él és pompázik a 100 évvel ezelőtti művésztelep emlékezetére. A telek közepén
egy hatalmas vöröstölgy áll, a „művésztelep fája”, lombkoronája a GIM
megnyitásának évfordulóján, október
közepén bíborszínűvé válik. A fát
2002-ben ültették, Gödöllő város lakosainak adományaiból. A művészkert szabadtéri kiállítótér is, így a kortárs művészet- és kertkedvelő látogatók számára egyaránt gazdag élményt
nyújt.
(kr)
ezen az estén magukra ölthetik Erzsébet királyné ruhakölteményeit – legalábbis azok Czédly Mónika által készített rekonstrukcióit – amikben le is
fényképezkedhetnek.
A szálloda udvarán népszerű opera
és operett részletek csendülnek fel, s a
gasztronómiai élvezeteknek is hódolhatnak az arra járók. A vendégeket élő
zene szórakoztatja, és ismét lehetőség
nyílik a már hagyományosnak számító tűzugrásra is.
Mindeközben a főtér másik oldalán,
a városi múzeum udvarában színházi
program zajlik majd. 21 órától a Garabonciás színtársulat Molnár Ferenc:
Liliom című művét mutatja be. Mivel
a színházi programot minden esztendőben óriási érdeklődés kíséri, az
idén is két előadást terveznek, június
23-án, vasárnap ugyanebben az időpontban láthatják az érdeklődők a darabot.
(bdz)

21.00-22.30:
22.45-23.30:

A jó kormányos – Körösfői László családi visszaemlékezése
Őriné Nagy Cecília kurátor tárlatvezetése
A MÚZEUM BELSŐ UDVARA
Garabonciás Színtársulat, Molnár Ferenc: Liliom című előadása (23-án is!)
Táncház a Berka Együttessel

16.00-20.00:

Szecessziós kiskoncert és zenei totó gyerekeknek

F. CHOPIN ZENEISKOLA
GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
18.00-24.00:
18.00-21.00:

„Szecessziós utazás a könyvtárban”, ismeretszerző játék az időszaki kiállításban
Ellenfényben – könyvek másként

18.00-24.00:
22.00-24.00:

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

18.00-01.00:
21.30-24.00:

„Ilka kertje”, csoportos képző- és iparművészeti kiállítás
„Fény és Árnyék” kiállítás a kertben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA

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

LEVENDULA GALÉRIA
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
18.30, 19.30, 20.45 és 21.30:
19.00, 20.00 és 22.00:

Régészeti előadások
Tárlatvezetések

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

Gyerekprogramok
FŐTÉR
18.00-22.00:

Kézműves foglalkozások gyerekeknek

18.30-20.30:
20.30-21.00:

Gyerekprogramok (ingyenes)
Esti mese (ingyenes)

19.00-21.40:

Kreatív mozgásműhely gyerekeknek (Gödöllő Táncszínház) – Stúdiószínpad

16.00-18.00:
18.00-tól:

Bábkészítés (Pupilla Csoport)
Tematikus foglalkozás a Tündérkert c. mesekönyv alapján

16.00-20.00:

Szecessziós kiskoncert és zenei totó gyerekeknek

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
MŰVÉSZETEK HÁZA
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
F. CHOPIN ZENEISKOLA

Javasolja Ön, kinek legyen szobra Gödöllőn!
Gödöllő második alkalommal vesz részt a Nemzeti Kulturális Alap szoborpályázatán. Az első alkalommal Grassalkovich I. Antal egészalakos szobrára nyertünk támogatást, aminek alapján a szobor ősszel felállításra kerül.
Az idén ismét pályázik a város, mivel a beadásának határideje rendkívül rövid volt, így a képviselő-testület elé
Nagy Sándor szobrának felállítását terjesztették be, aminek tagjai a művészt, és feleségét Kriesch Laurát ábrázoló
alkotást fogadták el.
Elképzelhető, hogy a közeljövőben ismét kiírásra kerül ilyen jellegű szoborpályázat, ami az adott település kulturális jelenét erősítő kortárs köztéri alkotásokat támogatja. Ezért a Gödöllői Lokálpatrióta Klub várja a lakossági javaslatokat, hogy a kiírásnak megfelelően, kinek állítsanak szobrot Gödöllő főterén!
Kérjük, javaslataikat 2013. július 16-ig juttassák el szerkesztőségünkhöz az info@szolglat.com email címre, vagy
postai úton a Gödöllői Szolgálat, 2101 Gödöllő Pf. 385 címre.
A beérkezett javaslatokat a későbbiek folyamán lapunk megismerteti az olvasókkal, akik szavazhatnak majd arra,
milyen terv kerüljön a képviselő-testület elé.

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
18.00-tól:
18.00 és 20.00:

Régi könyvek kreatív újrahasznosítása
Improvizációs Színház a múzeumban elkészített bábokkal (Pupilla Csoport)

17.00-21.00:

Mesék az illatos kertben – Lesznai Anna kertes meséivel, virágokkal

GIM-HÁZ
KIRÁLYI VÁRÓ
18.00-22.00:
Szabadtéri cserkészfoglalkozások gyerekeknek
Szabadtéri programok: íjászbemutató, cserkészfoglalkozások, cserkésztábortűz

LEVENDULA GALÉRIA
16.00-22.00:

„Filc-élmény” szecessziós könyvjelzőkészítés

FERENCZY MÚZEUM – MEGYEI RÉGÉSZETI LÁTVÁNYRAKTÁR
18.00-23.00:

Szabadtéri játékok az udvaron, játékos kalandozás kicsiknek és nagyoknak,
kézműves foglalkozás: kelta gyöngyékszer elkészítése kiégethető gyurmából.

------------

INGYENES BUSZJÁRAT A HELYSZÍNEK KÖZÖTT
A javasolt szobor neve, vagy témája: ____________________________________________________________
*A javaslattevő neve: ________________________________________________________________________
*Címe: ____________________________________________________________________________________
A csillaggal jelölt adatok megadása nem kötelező.

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

VÁROSNÉZŐ KISVONAT 400 FT/FŐ (2 éves korig ingyenes)
Főtér – GIM-ház – Erzsébet-park – Királyi Kastély – Ady Endre sétány – Királyi Váró – Főtér
(A kisvonat 18.00-24.00-ig, 30 percenként közlekedik.)

Részletes program: www.godollo.hu * www.muza.hu
A változtatás jogát fenntartjuk!
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Megmentették a legaranyosabb árvízi áldozatot
Szüleitől elszakadt kölyökhódot
próbálnak megmenteni a Fővárosi
Állatkertben. A kecsketej nem kellett neki, a rágcsálótápra viszont rávetette magát, de az ápolók csak akkor fognak megnyugodni, ha egy
hétig folyamatosan táplálkozik.
Minden prémes állatnál cukibb a
hód, a vombat elbújhat a lapos farka
alá, csak azért nem ő az aranyosfotók sztárja, mert felnőtt korában harapós, ezért nem lehet vicces pózban tartani,
esetleg telefonkagylót rakni a füléhez. Ezt a példányt a Rába mentén találták, az
áradat szakíthatta el a szüleitől, és először a győri állatkertbe vitték. Csakhogy
ott az ápolók is az árvízzel voltak elfoglalva, így került Budapestre.

Hogyan óvnak meg a bogyós gyümölcsök a ráktól?

Természetes védelem
Ígéretes bizonyíték van arra,
hogy a bogyós gyümölcsök (áfonya, ribizli, egres, málna, szeder,
szamóca, kökény, csipkebogyó)
már kis mennyiségben fogyasztva is csökkenti a daganatok kockázatát.
A bogyósok daganatellenes hatásukat
számos biológiai tényező szerencsés
együttállásának köszönhetik. Ezek között említhetők a bioaktív növényi ható-

Bár étrendünkben számos más bogyós gyümölcs is szerepelhet, az említett vizsgálatban az Észak-Amerikában
széles körben fogyasztott fajták (fekete
és vörös áfonya, fekete és vörös málna,
szeder, szamóca) hatását vizsgálták. A
kísérletben nem csupán az izolált hatóanyag, hanem a tényleges fogyasztási
forma (például gyümölcslevek, fagyasztott, szárított gyümölcs) hatását
vették górcső alá és állapították meg daganatmegelőző hatásukat.

anyagok, fitonutriensek, például a gyümölcsök élénk színét adó polifenolok
(flavonoidok, proantocianidok) és a ligninek. A hatásmechanizmus valóban
sokrétű, egyrészt a sejteket károsító szabadgyökök semlegesítése (antioxidáns
és gyulladáscsökkentő effektus), másrészt valószínű, hogy a bogyós gyümölcsök hatóanyagai többek között számos,
a tumorsejtek anyagcseréjében, növekedésében és a sejtek osztódásában résztvevő enzim, növekedési és gyulladást
generáló faktor működésére is hatással
vannak. A legújabb kutatási eredmények szerint ezek a hatóanyagok a daganatos betegségek kezelésében is segítségünkre lehetnek, hiszen érzékenyebbé
teszik a kóros sejteket a kemoterápiás
készítmények hatására, illetve segíthetnek kivédeni az agresszív terápia mellékhatásait.

Azonban a bogyós gyümölcsökben
megtalálható polifenolok esetleges további daganatmegelőző hatásmechanizmusának megismerése és a biológiai
hasznosulás kérdése a jövő kutatóinak
feladata.
A bogyós gyümölcsök nem csak
egészségesek, de fogyni is lehet velük:
A “fito” szó görög eredetű, és “növény”-t jelent. A növények azért termelnek hatóanyagokat, hogy megvédjék
magukat a baktériumoktól, vírusoktól,
penészektől és élesztőktől valamint a
napsugárzás káros hatásaitól. Amikor
növényi hatóanyagokat tartalmazó élelmiszereket fogyasztunk, ezek a vegyületek segítenek megóvni szervezetünket
a szabad gyökök és néhány karcinogén
(rákkeltő) anyag ellen, valamint hozzájárulnak jó egészségi állapotunk megőrzéséhez és ahhoz, hogy tovább éljünk.

Ha megmarad, idővel az eredeti élőhelyén engedik el. Az egykor teljesen kihalt
hódból már vagy 500 példány él Magyarországon és hála istennek a budapesti
cink.hu
Duna is tele van velük északon és délen is.

Javában tart az énekesmadarak fiókáinak
fészekelhagyása és a fiókamentési kérdések szezonja
Az idei évben akár kérdőjelet vagy idézőjelet
is tehetnénk a címben jelzett „javában tart”
kifejezéshez, mivel a március közepi tél és a
mostani hűvös, esős időjárás a hazai madárvilág jelentős része, így az énekesmadarak számára is meglehetősen kedvezőtlenül hatott és hat.
A korai fészkelők első fészekaljai jelentős mértékben
megsemmisültek, így a fiókadömping nemcsak két-három hetes késéssel jelentkezik, de a fiókák száma is
alacsonyabbnak tűnik, mint az átlagos években.
A madárvédelembe frissen bekapcsolódók számára
furcsának tűnhet, hogy miért kell külön figyelmet fordítani egy természetes, több százezer év óta ismétlődő
természeti esemény, a madárfiókák fészekelhagyására? Az ok, amiért évről évre újra és újra beszélni kell a településeken
is gyakori fajok: elsősorban az ágak között épült fészkekben fejlődő énekesmadarak és az erdei fülesbagoly fiókáinak fészekelhagyásáról, abban keresendő, hogy ezek gyakran a teljes röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket.
Ennek következtében az emberek ilyenkor gyakran találkoznak „árván” a földön, a járdán vagy éppen az úttesten üldögélő fiatal madarakkal. Tíz esetben legalább kilencszer azonban ezek nem árvultak el, csak azt teszik, ami a dolguk –
azaz a környező növényzetben (ide értendő a magasabb fű is) elbújva hívják magukhoz az etető szülőket!
EBBŐL KÖVETKEZŐEN ILYENKOR NEM KELL, NEM IS SZABAD "MEGMENTENI", AZAZ HAZAVINNI
„SZEGÉNY MADÁRKÁT”, MERT EZZEL AZ ESETEK TÚLNYOMÓ TÖBBSÉGÉBEN NEM JÓT, HANEM
ÉPPEN ELLENKEZŐLEG, ROSSZAT TESZÜNK!
mme.hu

A bécsi lett Európa legjobb állatkertje
Ismét a Schönbrunni Állatkert büszkélkedhet az „Európa legjobb Zoo”-ja címmel, amit harmadszor
nyert el egymás után. A kutatással és a fajok gazdagságával előzte meg Lipcsét és Zürichet.

2008 és 2010 után 2012-ben is a bécsi állatkert lett Európa legjobbja.
A rangsor felállításához a brit állatkert-specialista, Anthony Sheridan 23 ország 92 állatparkját értékelte, összesen 37 kritérium mentén.
Ezek közé tartozik például az állattartás, a fajgazdagság, a fajok védelme, a befektetések, a marketing, a látogatószám, az állatkerti pedagógia és a személyzet is. Az osztrák főváros intézménye – ami egyben a világ legrégebbi állatkertje – főleg a kutatás és a fajok gazdagsága terén tarolt, bár a többi területen is magas pontszámokat ért el. Nem
sokkal maradt el a bécsi intézmény mögött a lipcsei és a zürichi állatkert. A bécsi 1992 óta működik önálló társaságként, azóta 83 millió
eurót kapott fejlesztésekre az osztrák gazdasági minisztériumtól. Most
éppen egy új jegesmedve-kifutón dolgoznak, amely a tervek szerint
2014 májusára készül el. Az évente több mint 2 millió látogatóval büszkélkedő állatkert (a látogatók 32 százaléka külföldi turista) ma már elsősorban a jegybevételekből tartja fenn magát, de a fejlesztésekhez nélkülözhetetlenek az állami
források, támogatások.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

GÖDÖLLŐI ARBORÉTUM LÁTOGATÁSI RENDJE
– Minden látogató köteles a Gödöllői Arborétumot úgy használni, hogy tevékenységével a többi látogató pihenését, a működtetéssel összefüggő
munkákat és a tudományos feladatok elvégzését ne zavarja.
– A növényanyag rongálása és az erdei melléktermékek (pl. virág, toboz, fenyőgally, éti csiga stb.) gyűjtése szigorúan tilos!
– Az utakról – a balesetek megelőzése érdekében – ne térjenek le!
– A Gödöllői Arborétum területén lovagolni, járművel közlekedni – a kerékpárral, a kerékpár számára kijelölt út kivételével – tilos. A járművel történő
behajtást az Üzemeltető kérésre engedélyezheti.
– A látogatás során keletkezett hulladékot kérjük a kihelyezett szeméttárolókban elhelyezni.
– Kutya kizárólag az ebtartási szabályok betartása mellett, kizárólag pórázon, hozható a területre (az állatok után keletkezett hulladékot az állat tulajdonosa eltakarítani köteles).
– Tüzet gyújtani kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet. Távozás előtt a tüzet el kell oltani. Elrendelt tűzgyújtási tilalom idején tüzet gyújtani a kijelölt
tűzrakó helyeken is tilos.
– A Gödöllői Arborétum területén mindennemű környezetszennyező tevékenység végzése tilos.
Az arborétum a hét minden napján látogatható. A belépés ingyenes.
Nyitvatartási idő: A kert:
Április. 1. – szeptember 30.: 8-18 óra között
Október 1. – március 31.: 8-16 óra között látogatható.
Ettől eltérő időpontban csak előre egyeztetett esetekben tartózkodhat látogató a kertben.
Rendezvények szervezéséhez előzetes egyeztetés alapján, térítés
ellenében helyszínt biztosítunk. Jobbító javaslataikkal, panasszal kérjük
forduljanak a Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészetéhez.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Május 22-én és 23-án
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

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

Vitéz: Nyugodt, jófej, idősödő
ivartalanított kan kutyus. Más
Gesztenye: Utcáról mentett vö- kutyákkal nehezen jön ki, így
rös-fehér kandúrka. Gazdit ke- egyedüli kutyus szeretne lenni a
resünk számára! Szobatiszta, ol- gazdi szívében.
tott cicus.

Rexi: Németjuhász keverék
kan. Házőrzésre és családkutyának is kiváló. Kedves, barátságos. Felelősségteljes
gazdit keresünk számára!

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855-726
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Sport

Labdarúgás – Véget ért a szezon

Akrobatikus torna – Sikerek külföldön és itthon

Bent maradt a Gödöllő!

GSE: három arany, egy bronz

Az elmúlt hétvégén hivatalosan
is véget ért a 2012/2013-as labdarú-gó szezon. A bajnokságok
már két hete befejeződtek, így a
megyei I. osztályban 4. helyen
végző Gödöllői SK-nak már nem
volt meccse, ellenben az átszervezések miatti osztályozók végett még volt izgulnivaló.
Amint már többször hírt adtunk róla, a
következő idénytől csökken az NB II.
(egy csoportra), valamint az NB III. mezőnye (3 csoportra), és ez nagyban érintette a megyei I. osztályt is. Nos, a Gödöllő immáron hivatalosan is a me-gyei
első osztály tagja a következő szezonban, miután az 5 Pest megyei, NB III-as
tagságért osztályozó meccseken részt
vevő alakulat kivívta a bent maradást.
Helyesebben mondva, a Tököl, a Dunaharaszti, a Diósd és a Maglód megtartotta, míg a megyei bajnok Veresegyház
kivívta azt, hogy
a harmadosztályban szerepeljen jövőre is.
A megyei I-benbent
maradó
"Jenei
legényeknek" nem
lesz könnyű dol-

guk, ugyanis bombaerős lesz jövőre a
16 csapatos küzdelemsorozat. Az eddig
is ide tartozó Örkény, Halásztelek, Gödöllő, Hévízgyörk, Törökbálint ötöshöz
csatlakozott a megyei II. osztályból a
Dunakeszi Kinizsi és a Csomád, míg az
NB III-ból 8 csapat, a Százhalombatta, a
Vecsés, a Tura, a Tápiószecső, az Üllő, a
Nagykőrös, az Érd és a Biatorbágy
pottyant vissza a megyei sorozatba.
A július 5-ei nevezésig viszont még egy
kérdőjel van, ugyanis a tavasszal az NB
II-ből kizárt Vác még átírhatja a listát,
ugyanis, ha ők is beneveznek a megyei
I. osztályba, akkor azt a Hévízgyörk
bánhatja.
Természetesen ez a gödöllőieket nem
szomoríthatja el, ellenben büszkék lehetnek tavaszi teljesítményükre, amelylyel kivívták azt, hogy az új, minden bizonnyal lényegesen színvonalasabb bajnokságban bizonyíthatssák majd ráter-ltmettségüket.

Kőhler Ákos tanítványai az első és második gyakorlatban még visszafogottabban mozogtak a lányok, két apró hiba is
becsúszott. A harmadik gyakorlat lénye-

gében a várakozásnak maximálisan
megfelelt, tetszetős bemutatót tartottak a
gödöllőiek, de az első napi apróbb hibák
végül azt jelentették, hogy végül lecsúsztak a dobogóról, és a 4. helyen végeztek.
A tavaszi versenyévad utolsó hazai versenyét Abonyban rendezték június 1jén. A Grassalkovich SE hat egységet
indított három különböző korosztályban. Az Eredmények fantasztikusak lettek. Első helyet ért el az AGG12-18 korcsoportban (korábban ifjúsági I-es) a
Papp Kinga, Papp Csenge, Alton

Kerékpársport – Kiváló sorozatban a gödöllői bringások

Éremhalmozó Bike-Zone
Május utolsó vasárnapján 12. alkalommal került megrendezésre
Szilvásváradon a Top Maraton
Mountain Bike sorozat első futama.
Az esős, saras, jégesőkkel is tarkított pályát kemény küzdelmek árán, de számos
csapattársunk teljesítette. A közkedvelt
versenytől még a zord körülmények
sem tántorították el a Bike-Zone lelkes
indulóit: közülük két versenyző is ka-tegóriájuk legjobbjai között gördült át a

Fotó: Madarász Ervin

célvonalon. Kiss Mónika Master 1 kategória női mezőnyében a dobogó 3.
fokára állhatott fel, míg Máhr Péter az
U17-es korosztályban a 9. lett.
A 2013-mas Crosskovácsi XCM futamnak Nagykovácsi adott otthont június
15-én. A Bike-Zone bringásai immáron
új mezükben (képen) pompázva indultak neki a nézők számára is rendkívül
eseménydús pályán. Az előző versenyhez képest még egy pedállal rákapcsoltak a gödöllőiek, aminek meg is lett a jutalma. Valcsó Anikó Master 2 kategó-

Sakk – Kettős győzelemmel osztályváltás

NB II-ben a GSBE

Labdarúgás – Gödöllőn a körzeti bajnokok
Június 23-án, a Táncsics Mihály úti
Sportcentrumban rendezik meg a Pest
megyei öregfiúk bajnokság négyes
döntőjét, a Bajnokok Tornáját. A négy

A gödöllői Grassalkovich SE Európa-bajnokságra készülő versenyzői május végén Lengyelországban szerepeltek egy színvonalas nemzetközi versenyen. A
hét ország sportolóit felvonultató
versenyen a Papp Kinga, Papp
Csenge, Alton Sophie ifjúsági
hármasban indult.

körzeti bajnok, köztük a Gödöllői SK
csapata csap össze egymással majd a
megyei bajnoki címért. A program 10
órakor kezdődik!

Másodszor is győzött a Gödöllői
Sakkbarátok csapata az NB II-es
osztályozón Mezőkövesd ellen,
ezzel feljutott a másodosztályú
közdelemsorozatba.
A visszavágón alaposan helybenhagyta
a kövesdieket a GSBE: a 12 partiból
mindössze egyet vesztettek el és 6 döntetlen mellett 5 partiban sikerült kiharcolni a győzelmet. A két osztályozó
mérkőzésen mindkét játszmáját megnyerte Bándy Attila, Kozma Gábor és
az ifjúsági játékos Knon Máté.
Osztályozó az NB II-ért, 2. mérkőzés
GSBE – Mezőkövesd 8–4

Lauber Kolos szimultánja – 17
táblás parti 7 évesen

Rendezvényszervezők
figyelem!
A Gödöllői Sportcentrum Táncsics Mihály úti sporttelepén július hónapra az üzemeltető lehetőséget biztosít különböző rendezvények (sport, gyerek, kultúrális) lebonyolítására. A területen 12 db lakókocsi telepíthető.
Áram, víz, illemhely és zuhanyzó
használata biztosított.
Telefon: 06/20-319-16-77

Montághos remeklés – Gyömrőn és a Honvéd pályán

Két verseny, 20 érem
A Montágh Imre iskola tanulói
két eseményen is részt vettek az
elmúlt időszakban. A diákok
előbb a Gyömrőn rendezett mezei futóversenyen brillíroztak,
majd a Honvéd pályán rendezett
atlétika versenyen is kitettek magukért.
A gyömrői mezei futóversenyen 4
arany, -4 ezüst és 3 bronzérmet ért el az
iskola több korcsoportban, míg a budapesti atlétika versenyen 3 arany, 4 ezüst
és 2 bronzérem lett a mérleg.
Eredmények: Gyömrő, 1. hely: Anderkó Barbara (IV. korcsoport), Pikács

ÚSZÁSOKTATÁS !

Alexandra (V. kcsp.), Pósa Márk és Szunyogh Brigitta (VI. kcsp.); 2. hely: Tóth
Patrik és Németh Frida (II. kcsp.), Baranyi József (V. kcsp.); 3. hely: Pálinkás
Nikolett (I. kcsp.), Rózsa Norbert (V.
kcsp.); 4. hely: Rézműves József (I.
kcsp.), Kanalas Márk (III. kcsp.); 5.
hely: Lakatos Richárd (I. kcsp.)
Atlétika verseny, Budapest: 1. hely:
Pásztor László (100 m és súlylökés),
Csenteri Csaba (az iskola volt tanulója:
távolugrás); 2. hely: Rózsa Norbert (800
m), Pók Márk (távol), Csenteri Cs. (100
és 200 m); 3. hely: Rózsa Norbert (magas), Pók Márk (100 m).
-tt-

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

riában felállhatott a dobogó legfelső fokára, Kiss Mónika, pedig a Hobbisták
között 4. helyre hozta be kerékpárját.
Máhr Péter neve U17-ben 7-ként hangzott el, Őry Barnabás 11., míg Kiss
András 17. helyen gurultak célba. -ll-

tott a dobogó legfelső fokára. Nincs sok
ideje pihenni, hisz bejutott a Magyar
korcsoportos bajnokság döntőjébe,
amely június 20-án kezdődik és 9 napon
át tart Balatonlellén. A tét óriási, az első
helyezett képviseli országunkat a világ- Forras: sakkpalanta.hu bajnokságon.

Felpezsdült a sakkélet a gödöllői Szent
Imre Katolikus Általános Iskolában.
Egy ifjú Sakkpalántás növendék, a 7
éves Lauber Kolos adott egy 17 táblás
szimultán partit az intézményben. Kitett
magáért a fiatal gödöllői sakkozó, 15
táblán győzedelmeskedett, egy döntetlent játszott, és csak egyszer kényszerült
feladásra, a szintén tehetséges Személyi
Balázs ellen.
Kolos már óvodásként is több versenyt
megnyert, az idén pedig a Losonci Kupasorozaton és a Sakksuli Kupán állha-

Horgászverseny – Gyermek és felnőtt pecások
Június 2-án a gyermekek, míg június 8-án a felnőttek mérhették
össze tudásukat a hagyományos
horgászversenyen az Isaszegi tavaknál.
Az idén 25 éves Pelikán Horgász Egyesület, valamint a Fogyatékosok Pest me-

Sophie összetételű női hármas. Az újonc korosztályban indult fiú páros, Varga Levente és Kőhler Csaba szintén
első lett. Serdülő II. korcsoport vegyes
párosban a Trézsi Richárd, Tóth Veronika duó szép versenyzéssel szintén
aranyérmes lett, míg a Szlavkovszki
Zsolt, Bálványos Noémi páros idei legjobb produkciójával éppen csak leszorult a második helyre. Ugyanebben a
korcsoportban a sikeres leány hármas,
Szabó Csilla, Darabont Zsanett, Kőhler Kitti szintén legjobbnak bizonyult a
népes mezőnyben. Újonc korosztályban
idén bemutatkozó leány hármas, Béres
Enikő, Márta Blanka, Boechat Anna
a 7. helyet szerezte meg a kiemelkedően
nagyszámú és erős mezőnyben.
-ká-

gyei Sportszövetsége szervezésében
megtartott versenyeket idén is óriási érdeklődés övezte, több mint 40 pecás
versengett egymással a különböző kategóriákban. A díjakat Gerőfi László. a
HSE elnöke és Tóth Tibor, a megyei
egyesület elnöke adták át.

Győztesek, gyermek leány: 1. Kovács
Patrícia (Hajós), 2. Vér Lili (Petőfi), 3.
Ratkai Panna (Hajós), fiúk: 1. Kékesi
Bence (Damjanich), 2. Tóth Zachari
(Erkel), 3. Tóth Benjámin (Erkel), 15 év
fölöttiek: 1. Pusoma Norbert, 2. Lakatos Ernő, Farkas László (mind Montágh), felnőttek: 1. Horváth Zsolt, 2.
Barsi Gyula, 3. Bakonyszegi Sándor.

2013. június 18.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM
2013. június 22, szombat:

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
KIRÁLYI VÁRÓ
17.00: Kerekasztal-beszélgetés a
jamboree-ról és a cserkészmozgalomról az öregcserkészekkel
18.30: Hetedhét országból.
Emlékkiállítás a jamboree 80.
évfordulóján.
A kurátorok, dr. Czeglédi Noémi
és Fábián Balázs tárlatvezetése
19.00: Kerekasztal-beszélgetés
Teleki Pál és a cserkészmozgalom
kapcsolatáról.
Vezeti: dr. Fábri Mihály ny. tanár
Szabadtéri programok:
Íjászbemutató
(Hun-ter Íjászegyesület)
Cserkészfoglalkozások, játékok
(802-es gödöllői cserkészcsapat)
21.30: Cserkésztábortűz

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM
18.00: Főtér: ünnepélyes
megnyitó – orkesztika bemutató
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
(BB Stúdió Szépségszalon: Bárdi
Anna, Bódi Vivienn, Pécsi Viola,
Samu Alexandra)
Bábkészítés 16 - 18 óra között a
Pupilla csoport vezetésével a
múzeum előtt (Bábjáték az
elkészített bábokkal később a
Gödöllői Könyvtár udvarán)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
2013. június 22-én (szombaton) a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A GIM-HÁZBAN
17 órától 21 óráig: Mesék az illatos kertben
Kalandozás az illatos kertben: virágokkal,
Lesznai Anna kertes meséivel, emlékekkel
21 órától 24 óráig: FÉNY ÉS ÁRNYÉK
CÍMMEL, MISZTIKUS SZOBORKIÁLLÍTÁS
A KERTBEN, AHOL HORETZKY HARMATI
GERGELY ALKOTÁSAI LÁTHATÓK
18 órától másnap hajnal 01 óráig:
Ilka kertje címmel, csoportos képző- és
iparművészeti kiállítás látható a kiállító térben
A belépés minden programra díjtalan!
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza)
Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660 www.gimhaz.hu
A programok „A szecesszió éve Gödöllőn” című tematikus év
keretében kerülnek megrendezésre
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Közérdek

Közhasznúsági jelentés a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évéről
Nyilvántartó bíróság: Budapest
Környéki Törvényszék Cégbírósága, 13-09-125782
Adószám: 20609474-2-13
1. Számviteli beszámoló (adatok e
Ft-ban)
Eszközök
A. Befektetett eszközök 60 741
B. Forgóeszközök 75 994
C. Aktív időbeli elhatárolások
22 881
Eszközök összesen: 159 616
Források
D. Saját tőke 52 985
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 72 485
G. Passzív időbeli elhatárolások
34 146
Források összesen: 159 616

2. Költségvetési támogatás felhasználása: a társaság TB kifizetőhely,
így a TB alapoktól 44 eFt. költségtérítést kapott, melyet a társaság a
céljainak megfelelően használ fel.
3. A helyi önkormányzattól kapott
cél szerinti juttatások és felhasználásuk
a.) Juttatás: A helyi önkormányzattól az alaptevékenység keretében
ellátott gyermek étkeztetéshez
239.131 e Ft. támogatást kapott.
b.) Juttatás felhasználása: a társaság a céljainak megfelelően használta fel maradéktalanul a támogatást.
4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Induló tőke (2000.03.10.) 3.000 e Ft
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény
-8 346 e Ft

Tárgyi eszköz vásárlás 11 141 e Ft
5. A társaság egyéb központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, egyéb helyi önkormányzattól, önkormányzati társulástól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
6. Közhasznú tevékenység rövid
értékelése:
A társaság közhasznú tevékenysége: 56.29’08 TEÁOR számú
Egyéb vendéglátás. A társaság a
közhasznú tevékenységét az elvárt
színvonalon látta el, a támogatási
összegeket saját forrásokkal kiegészítve jelentős fejlesztéseket
hajtott végre, növelve ezzel a szolgáltatás biztonságát.

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 közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi – számviteli szakképesítés és az
OKJ szerint: gazdasági elemző - és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző.
– közigazgatási szervnél adóigazgatási területen szerzett tapasztalat, vállalkozói szférában szerzett könyvelői gyakorlat,
felsőfokú szakirányú képesítés.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének
címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

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

Jelentkezési határidő: 2013. július 12.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!

Június 17-23-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.
Június 24-30-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

Tisztelt Leendő Támogatónk!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület ezen a nyáron is szeretné
vendégül látni a moldvai csángó iskolások 25 fős csoportját Lészpedről
Márton Attila tanár úr vezetésével. Immár hetedik alkalommal készülünk megszervezni a moldvai csángó gyerekek gödöllői és balatonlellei
táborozását. Ehhez kérjük az Önök támogatását!
Terveink szerint a gyermekek 2013. július 4-8-ig lesznek Gödöllőn, és
8-án délután érkeznek Balatonlellére, ahonnan július 12-én ebéd után indulnak haza Moldvába.
2013. július 4-től július 8-ig befogadó családokat keresünk!
A befogadó családoktól azt kérnénk, hogy 4 éjszakára vállalják a kisdiákokat, és gondoskodjanak az ellátásukról!
Magyarországi tartózkodásuk alatt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minél többet gyakorolják a magyar nyelvet.
Azt szeretnénk, ha olyan családok jelentkeznének a gyerekekért, ahol általános iskolás gyermek van a családban.
Lesznek közös programjaink, de lehetőség nyílik családi programok szervezésére is!
Akik nem tudnak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérem, hogy adományaikkal segítsék programunk megvalósítását!
Pénzbeli támogatásukat egyesületünk bankszámlaszámlájára küldhetik el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet 65100266-11058186, csángó gyerekek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok Büttner Saroltánál jelentkezhetnek:
Telefonszám:06-30-609-5022, 06-28-421-235, e-mail:buttner.sarolta@gmail.com
Várjuk azon segítőkész emberek támogatását, akik felelősséget éreznek a határon túli magyarok sorsáért a Kárpátokon kívül is! Köszönettel fogadunk bármily csekély adományt, mert azok összeadódva lehetővé teszik tervünk megvalósítását! Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében: Szűcs Józsefné elnök és Büttner Sarolta programfelelős

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.

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 KIRÁLYI KASTÉLY – 2012. ÉVI TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK IV.
26/2012 (08.31.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja a
Társaság ügyvezető igazgatójának 2012. évi prémium feladatainak kitűzését.
27/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján nem fogadta el az alábbi határozatot.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság
Taggyűlése által a 6/2012 (05.17.) sz. határozattal elfogadott Javadalmazási
Szabályzatot a taggyűlési határozat meghozatalának napjával hatályon kívül
helyezi, és a határozat mellékletét képező Javadalmazási Szabályzatot hatályba helyezi.
A Javadalmazási Szabályzatot a Taggyűlési határozat hozatal napjától számított 30 napon belül a Cégbíróságnál letétbe kell helyezni.
28/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli
szavazás útján az alábbi határozatot hozza.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése megismerte az
ügyvezetés által előterjesztett ösztönző-rendszerre vonatkozó javaslatot és azt
2012. év vonatkozásában nem hagyja jóvá. A Társaság Taggyűlése nem engedélyezi a 7.281 eFt teljesítményhez kötött ösztönző munkabér kifizetését,
azzal, hogy annak 2/3 része a 2012. évi éves beszámoló elfogadása előtt, míg
az eredményhez kötött 1/3 része pedig a 2012. évi éves beszámoló taggyűlési
jóváhagyását követően kerüljön kifizetésre.
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Mozaik

Kedves Szülők!

Városi Piac Emeleti Étterme
Bankó Pál ü.v.

Nyári szünetben gyerek menü
16 éves korig 550 Ft
Leves+főétel

Tel.: +36-70/262-1535

Csoportok felnőtt étkezése
720-900 Ft között

Nyitva: 6-19 szombatig
9-17 vasárnap
Mindenkit szeretettel várunk!
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Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

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

N yitva : K : 11 – 1 8 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zá rv a !
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Édesanyánk SZÁNTÓ
IMRÉNÉ (sz: Végh Zsuzsanna) 2013. június 6-án hosszú
szenvedés után életének 81. évében elhunyt. Felejthetetlen
halottunktól 2013. június 11-én a gödöllői temető PAX ravatalozójában végső búcsút vettünk a református egyház
szokása szerint. Köszönjük mindazoknak, akik elkísérték Őt
utolsó útjára, imádkoztak érte, sírjára virágot helyeztek el,
együttérzésükkel gyászunkban osztoztak. Lányai, vejei,
unokái és dédunokái
KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

+ Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás Iár: 8.3
MFt!! 20-804-2102
+ AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás felújított lakás Iár: 7.2 MFt 20-8042102
+ AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel,
kertvárosban eladó. 20-772-2429
+ Eladó nappali+ 2szobás tégla, felújított lakás zárt kerttel.
Iár:9.9 MFt Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű
mfszi lakás Gödöllőn, garázzsal és kertkapcsolattal Iár: 10.9
MFt 20-8042102
+ 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

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

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ 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 +3620/9194-870 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 +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
INGATLAN
+ KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2szoba+ nappalis
újépítésű ikerház 350nm-es telken,
kocsibeállóval 18,8MFt-ért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429
+ Az ár alkuképes! Központhoz
közel 200 nm-es vállalkozásra alkalmas kétszintes duplagarázsos ház
eladó iár: 17.9 MFt 20-804-2102
+ Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított, gázkazánfűtéses lakás
eladó. Iár: 10,6MFt 20-772-2429
+ JÓ VÉTEL Gödöllő központjában,
felújítandó, magasföldszinti, konvektoros lakás 8.6MFt-os irányáron
eladó! 20-539-1988
+ Gödöllő központjában, 1500m2es 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 Gödöllő belvárosában, egy 400 nm-es telken
álló100 nm-es nappali+2 szobás, felújított családi ház,
díszkerttel, fűthető garázzsal. Referencia szám: 3703. I.ár:
23 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, az Erdőszél utcában egy 604 nm-es
építési telek, kerítve, örökzöldekkel, víz, villany, gáz az
udvarban. Szaletli a kertben. Örök panorámás! Referencia
szám: 3721. I.ár: 7,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 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 +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllő Rózsadombján, a Perczel Mór utcában, örök
panorámás, egyedi építészeti stílusú lakóépület kedvező
irányáron, 1100 nm-es telekkel, zsalugáteres ablakok, teraszok. Referencia szám: 3643. I.ár: 22 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a 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 +3620/9194-870
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
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, Fenyvesi részen az Alma utcában egy
építési telek, egy Erdért típusú faházzal. Telek mérete: 500
nm. Referencia szám: 3699 I.ár: 6,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Mikszáth utcában egy 70 nm-es, kétszobás téglaépítésű családi ház 991 nm-es telken. Referencia szám: 3722. I.ár: 23,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870 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, gyümölcsössel. Referencia szám: 3448. I.ár: 2,5 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+ A Szentendrei szigeten, Horányban családi okokból áron alul
eladó kellemes, csöndes utcában 640m2-es szépen parkosított
telken kb. 30m2 faházzal nyaraló. Érd: 06-30-5477-322
+ Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es magasföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134
+ Aszódon, csendes, kertvárosi környezetben 3 szobás családi ház, beépíthető tetőtérrel, 1050 m2 kerttel eladó. Tel: 8-16
óráig: +36/30/251-7936, 18-20 óráig: +49/73/125-423
+ Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér,
2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített
szekrények), felújított lakás. Iár:10,6MFt. 70/580-1809
+ Eladó Gödöllőn a Kör utcában egy 69 nm-es, 1+2 félszobás 3.em. konvektoros, nagy erkélyes, részben felújított,
újonnan szigetelt, külön vízórás öröklakás. Iár: 12,5 MFt. Tel:
06-70-218-1398, 06-70-516-4462
+ Gödöllőn tulajdonostól eladó központhoz közeli 4.em. felújított, 56nm-es, kétszobás, erkélyes, panorámás 2010-ben felújított lakás. A vételár részét képezik: konyhabútor, klímaberendezés, saját pince és garázs. Iár: 11 MFt. Tel: 06-70-702-9747
+ Eladó Gödöllő belterületén 769 nm-es, BEÉPÍTHETŐ
TELEK az Antal-hegyen. Tel: 06-20-278-1054
+ Gödöllőn családi ház fedett úszómedencével, szaunával,
pezsgőfürdővel 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: 20-917-4555
+ Eladó Gödöllő központjában, a János utcában, 2.em. 56 nmes, tehermentes, 2 szoba összkomfortos, egyedi fűtésű, vízórás,
nagy erkélyes öröklakás. Iár: 10,5 MFt. Tel: 70-943-2387
+ Eladó téglaépítésű, stílusosan teljesen felújított, kétszobás, 53 nm-es, erkélyes, 2.em. gázkonvektoros lakás a
Szabadka utcában, iár: 12,5MFt. Érd: 06-30-381-7154,
https://picasaweb.google.com/1109427040599796
00021/LakasGosolloSzabadkaU#
+ Gödöllőn az Úrréti tó közelében 1001 nm zártkert eladó.
Jelenlegi beépíthetősége 30 nm földszint + 60 nm pince +
tető. A telek hátsó, hosszanti kerítése mentén húzódik
Gödöllő belterületi határa. Iár: 3 MFt. 06-30-537-6985
+ A Peresben 1100 nm-es KÜLTERÜLETI TELEK eladó. 2,3
Millió. Érd: 06-30-900-9670
+ Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen eladó egy teljesen
felújított 44 nm-es, másfélszobás lakás. Iár: 8 millió.
Lakáscsere nagyobbra, értékesebbre (60 nm körül) érdekel.
Tel: 06-20-968-0336
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június 21.péntek 21h Kötelező Közhelyek+Szükségállapot+Falshbang koncert (700Ft) majd Dj Oldschool
játszik (ingyenes!) hajnalig! (Jose Cuervo Tequila akció! 450Ft) 22.szombat 22h "Made in Hungary" Magyar
buli, hogy a külföldiek is értsék! Dj Téglási Pisti és 25 év énekelhető dalai! (Belépés 24h-ig 500Ft majd
1000Ft!) 28.péntek 20h Jótékonysági koncert a Save the Children alapítvány javára, fellép: Moon
Lightning (támogatójegy 1200Ft!) 29.szombat 22h Ladies' Night Modern Tánczenék Andrew G&Dj Tom
House tolmácsolásában! (Hölgyeknek a belépés egész este Díjtalan!) 15-30.között 21h a Konföderációs
kupa mérkőzései kivetítőn és TV-ken (Brazil, Spanyol, Japán, Mexikó, Uruguay, Tahiti, Olasz, Nigéria)

+ Eladó Kistarcsán a kórház mögött lévő Fenyvesligetben
egy 776 nm-es üres telek. Iár: 13,6 millió. Érd: 06-205650-698

+ Gödöllőn, frekventált csendes helyen a központhoz közel,
palotakerti négyemeletes házakban, egyedi mérőkkel felszerelt, igényesen felújított 44 nm-es fszt-i lakás kiadó.
47.000Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 30-300-5762

+ ÁRON ALUL eladó 1070 nm-es bekerített TELEK Gödöllőn
4,2 MFt-os irányáron, ill. egy 2785 nm-es TELEK iár: 2,2
MFt-ért. Tel: 06-30-771-5794

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

+ Kossuth L. utcában 35 nm-es első emeleti panel eladó
(ablakcserével). Iár: 7,3 MFt. Tel: 06-20-357-8525

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

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn kiadó családi házban, külön bejárattal, felújított,
amerikai konyha + nappali, háló, nagy fürdőszobás lakás
autóbeállási lehetőséggel. 60.000Ft + rezsi. Érd: 70-526-0174

+ Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64
nm-es 4. emeleti, felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi
gázfűtéses, összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve.
60.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució Érd: 06/30/2027828

+ Gödöllőn a Szt. János utcában 45 nm-es, erkélyes, 1
szobás lakás tárolóval, saját fűtéssel felújítva kiadó. 2 havi
kaució. Tel: 06-20-571-2776

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

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

+ GÖDÖLLŐN, KULTÚRÁLT ZÖLDÖVEZETI környezetben
külön bejárattal két szoba-hallos, összkomfortos lakás
erkéllyel, tetőterasszal, gyönyörű kilátással kiadó. Érd: 0630-569-8137

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ 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: 06-30-2749-332
+ Gödöllőn 70 nm-es kertes ház garázzsal 75.000,-Ft/hó (2
havi kaució) KIADÓ vagy ELADÓ 13,5 MFt-ért. Tel: 06-28417-344 vagy 06-30-4464-622
+ Gödöllő központi részén másfél szobás, 44 nm-es, konvektoros, bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft + rezsi. Két
havi kauciót kérek. Tel: 06-30-224-1627

+ Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely kiadó (2100
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838
+ 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
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+ KIADÓ! Gödöllő központjában a Petőfi téren 40 nm-es
légkondicionálóval, riasztóval, biztonsági ráccsal felszerelt
üzlethelyiség. Érd: 06-70-568-9207

+ Lakás kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton. 2 szoba külön
bejárattal, gázfűtéssel. Havi 40.000,-Ft lakbér + rezsi és 2
havi kaució. Szeptember 1-től beköltözhető. Tel: 30-516-6115

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

+ A város központjában bútorozott lakás kiadó 50.000,Ft/hó és kéthavi kaucióért. Tel: 06-302-228-909

+ 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, BOLTNAK
TRAFIKNAK, ill. bármilyen tevékenységre. Tel: 20-590-8259
+ Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában 1478 nm-es
magántelken 90 fős étterem +80 fős terasz berendezéssel
együtt eladó vagy kiadó. Sok más tevékenységre is alkalmas. Tel: 06-20-9148-885
+ GARÁZS ELADÓ a KAZINCZY KÖRÚTON. Tel: 70-224-7137
+ 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).
+ Petőfi téren mélygarázs és felszíni parkolóhely eladó ill.
éves bérlete váltható. Tel: 06-30-946-7702
+ Kiadó! Gödöllő központjában a Petőfi téren egy 40 nm-es
üzlethelyiség raktárral. Érd: 06-20-480-7698
+ Gödöllő belvárosi üzlethelyiség kiadó (LA VALETTE
salátabár). Érdeklődni: 06-20-9325-415
ÁLLÁS
+ Azonnali kezdéssel munkatársakat keresünk 95
eft+jutalék! 06 20 213 0953
+ Gödöllői étterembe 4 órás munkára takarítónőt
keresünk. Fényképes önéletrajzot a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címre várjuk.
+ A MISSY Szépségszalonba munkatársakat keresünk
az alábbi munkakörökbe: MŰKÖRMÖS, PEDIKŰRÖSMANIKŰRÖS, női-férfi FODRÁSZ, MASSZŐR, TETOVÁLÓ.
Jelentkezni a 06-70-670-6813-on.
+ Gödöllőn a MISSY Szépségszalonba azonnali kezdéssel KOZMETIKUST KERESÜNK BEJELENETETT
MUNKAKÖRBEN. Érd: 06-70-670-6813

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA
JÚNIUSI AJÁNLATA

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY
INGYEN!
Hirdesse nálunk eladó házát, lakását,
júniusban ajándékba adjuk
az energetikai tanúsítványt!

Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az
irodában vagy telefonon
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+ Napi átlag 4 órára keresünk TAKARÍTÓNŐT és KERTI
GYOMLÁLÁSRA dolgozót belvárosi családi házba.
Jelentkezés: kovatseva71@gmail.com Részletes önéletrajz és referencia levelek korábbi munkáltatóktól.
+ Vezetőhelyettesemet keresem! Értékesítésben jártas,
célorientált munkatársat keresek! Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal az istvan.a13@gmail.com –ra.

június 18.

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és
fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+ AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók
javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/522-1258

+ SZOBAFESTÉS: önállóan dolgozni tudó szakmunkást
felveszek. Bérezés megállapodás szerint. Tel: 20-4359-650

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN
BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504

+ GYERMEKFELÜGYELET! Tapasztalt óvó-, tanítónő,
bébiszitter vállalja gyermeke felügyeletét (korrepetálását) a
nyári szünidőben. Hívjon bizalommal: 06-70-388-4198

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

SZOLGÁLTATÁS

+ 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,
mezőgazdasági, állattenyésztési célra készülnek. Tel:
0670-633-5772

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

Szakmai társ az utánpótlás nevelésben
Manapság a cégek a túlélésért küszködnek és
lehetőségeket keresnek, melyekkel kiemelkedhetnek a válságból. Azonban kevesen
kutatják a megoldásokat vállalaton belül,
pedig ugyanolyan fontos lenne, hiszen ha
minőségi munkaerő állítja elő a terméket,
kínálja a szolgáltatást, lép kapcsolatba a
célcsoport tagjaival, közelebb kerülhet a vállalat sikeréhez. Mégis sokan elhanyagolják
ezt a kulcsfontosságú tényezőt talán a szakmai partner hiánya okán.
A felelős vállalatok legnagyobb titka az
előrelátás, a következetesség. Nem elég a
jelenben gondolkozni, hanem a jövő alapjait
is le kell fektetni, hogy a későbbiekben sikereket könyvelhessen el a vállalat. Azonban
ugyanilyen nehéz feladat megtalálni azt a
megbízható partnert, aki megtalálja a cég
számára az előzőekben említett kulcsot.
„Számtalan cég keresett meg azzal a problémával, hogy az új tehetségekből szeretne
meríteni erőt vállalatán belül, azonban egyéb
okokból nem találnak egymásra a munkavállalóval.” – mondta el lapunknak Paulik
András, Közép-magyarországi régió vezető.
Az országszerte 18 irodával rendelkező
Humánia HRS Group Zrt. közel húsz éves
munkaerő-piaci tapasztalatával úgymond
hiánycikknek minősíthető szolgáltatást a
Humánia Young Line programot hozta létre,
mely egyszerre támogatja a vállalatok utánpótlás folyamatait, hosszú távú megoldást

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
jelentve a munkaerő-problémáira és a jövő
szakembereinek megtalálására, és biztosít
lehetőséget a munkavállalási szándékkal rendelkező minőségi diák munkatársaink számára.
A partnerek lehetőséget kapnak arra, hogy
olyan pályakezdőkkel dolgozzanak együtt
felnőtt munkavállalóként, akik a korábbi
évek munkaviszonyában már bizonyítottak.
Az Y-generációt nagy létszámban, országosan ismerheti meg, mind személyes karriertervei, mind munkavégzési attitűdje szempontjából. „Fontosnak tartom kiemelni, hogy
nemcsak a partnereknek nyújtunk segítséget a
Young Line programmal, hanem a munka
világába lépő fiataloknak is. Ahelyett, hogy a
diákok kezét elengednénk az iskola falait
elhagyva, inkább biztos segítséget kínálunk
számukra, hogy programunkkal „megfelelő
szárnyakat” választhassanak karrierjükhöz.”
– nyilatkozta Paulik András.
Szolgáltatásunk a diákok, pályakezdők
számára JÖVŐT, partnereink számára pedig a
minőségi biztonságot és a JÖVŐ
MUNKAVÁLLALÓIT jelenti, mely segít
vállalata sikerének elérésében.
Keresse munkatársainkat az Önhöz
legközelebb eső irodánkban.
www.humaniahrsgroup.hu

Szolgáltatásunk az Ön HR megoldása

+ 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: 30/5921856, 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

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó – sziklakert
építése, automata öntözőrendszer telepítése.
Referenciák, garancia. Tel: 06-20-9449-154
+ SZÜLINAPI ZSÚROKON, PARTYKON és rendezvényeken, napos programon, szép küllemű, nagyon
aranyos és kedves pónilovakkal lovaglást vállalunk gyermekek részére. Tel: 06-30-280-3289
+ VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST, fürdőszoba felújítást,
locsolómérő szerelést, csatornabekötést vállalok:
Csombor János 06-20-9947-715
+ MŰKŐ SÍREMLÉKEK TISZTÍTÁSÁT vállalom Gödöllőn és
környékén. Gyors és rugalmas munkavégzés (akár hétvégén
is). Hívjon bizalommal! 06-30-642-7298 Mersva Mihály
+ LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, zárcsere és javítás, hideg-meleg burkolás,
festés; kertfenntartás, fűnyírás, öntözőrendszer telepítés.
Egyedi bútorok, konyhabútor készítése. 70/201-1292
+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185
+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
EGÉSZSÉG
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a
körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL,
kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ GYÓGYTORNÁSZ vállalja mozgásszervi (nyak, váll,
gerinc, derék, csípő, térd, boka) és idegrendszeri
betegségek kezelését. Elérhetőség: Dányi Mihály 06-20577-4824, www.rehabilitacio.eu
+ Fontos az egészsége? Kezdje a talpánál!
Talpmasszázs. Profi MASSZŐR és REFLEXOLÓGUS: 0630-846-4234
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 közép- és felsőfokú nyelvvizsgára.
Már most jelentkezz a nyári órákra: www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
+ Megbuktál matekból, fizikából vagy kémiából?
Esetleg előre hozott érettségire készülsz októberben?
Ha sikeres akarsz lenni, akkor júliusban jó lenne elkezdeni a felkészülést. Karcsi bácsi segít: 30-908-4130.
+ Angolul tanulnál? Érdekes, jó hangulatú, dinamikus
órákat szeretnél? Jelentkezz a CREA Műhely most induló
csoportjaiba a Palotakerten. www.crea.hu, 20/2939111
+ NÉMET kiscsoportos intenzív tanfolyam július 2-tól a
központban Goethe B2 és C1 vizsgákra (60 óra).
Szintfelmérés, érdeklődés: nemetnyelvoktatas@
gmail.com, 06-30-4877-396
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+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Használatban lévő, jó körülmények között tartott,
rendszeresen karbantartott Weinbach pianino eladó.
Lakkozása néhány kisebb felületen sérült. Irányár
250.000Ft. Bővebb információ: +36/20/992-7677
+ Újszerű, kisiparos által fenyőből gyártott, termo üvegezésű, kétszárnyú, középen felnyíló bukó-nyíló ablakok
(96x128, 137x135, 137x131) illetve ajtó (224x75) egyben
eladók. Ár megegyezés szerint. Tel: 06-20-886-0012

+ ANGOL, NÉMET és kreatív kézműves napközis OVIS és
ISKOLÁS TÁBOROK! Játékos, ismeretterjesztő foglalkozások, medencézéssel, kézműveskedéssel, angol/német nyelvtanulással. Anyanyelvi tanárok is! Naponta 7.30 - 17.00-ig,
3x étkezéssel. Díj: 25.000 Ft, I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u.
2. Tel.:28/511-366, info@ili.hu
+ English Express Intenzív angol nyelvtanfolyamok az
OktaTárs Nyelvstúdióban! Tanulj angolul valós élethelyzetekben, beszélj sokat és érezd jól magad! Hívj, vagy
küld el az "EXPRESS" szót sms-ben: 06-20-297-1210
+ Ha Ön nyelvet tanulna, váltani akar, tesztelné
képességeit, munkára fogná az agyát, fejlesztené
összpontosítását, jelentkezzen a memóriafejlesztő tréningre. Tel: 06-20-388-4953
+ NÉMET turbótanfolyam 10-12 éveseknek aug. 5-9 /
13-15 éveseknek aug. 12-16 között 10-13 óráig, ára:
15.000,-Ft. Érettségire, bármely vizsgára egyéni
felkészítés aug. 5-16 között, ára: 2500,-Ft/ tanóra.
Scherzinger Mária 30/223-6715

+ Keveset használt IKEA dupla ágykeret (170-200 cm)
natúr fenyőfából, hozzátartozó Kalif Klassisk rugós ágybetéttel (160x200 cm) 55.000-ért eladó. Tel: 06-70555-4805, 06-70-380-7341
+ ZONGORA ELADÓ: fekete, páncéltőkés, három pedálos, rövid, bécsi zongora. Tel: 06-30-403-3822
+ TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ. AKÁC hasítva:
2.200,-Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. TÖLGY hasítva:
2.100,-Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. Digitálisan mérlegelve. 06-20-911-2598
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ Sürgősen eladó első tulajdonostól FVG 188-as forgalmi
rendszámú Volkswagen GOLF TDI 1,9 típusú, fehér, nem
karambolozott, 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
+ Eladó Suzuki Swift 1,3 GC 1999-es, zöldszínű. Tel:
06-70-313-3483
EGYÉB
+ ISMERKEDNI VAGY SZÓRAKOZNI SZERETNE? 40 felett
is van „élet”. Szeretettel meghívjuk RETRO BULINKBA
2013. június 29-én, szombaton 19 órától a Csintó csárdába
(30-as főút, 39 km). Élő zene, svédasztalos vacsora 4.000,Ft/fő. Hotelunkban a szállás is megoldott. Érd: 06-30-6325821 (8-20-ig), vagy 06-30-430-6206
+ 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
+ Megbízható fiatal pár eltartási szerződést kötne
Gödöllőn vagy környékén. Tel: 06 70 312-5965
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

A LEGGYORSABB ÚT
A TOPFORMÁHOZ = SPEEDFITNESS
A Spicy Heaven Speedfitness stúdió
ultragyors, 20 perces személyi edzésekre specializálódott, amelyekből heti
1-2 alkalom kiváltja a hagyományos,
több órás edzést az edzőteremben. A
módszer az elektromos izom stimulációt ( EMS) alkalmazza és lényege,
hogy az izom összehúzódást nem
súlyok eme-lésével érjük el, hanem
elektromosság használatával, mely
közvetlenül
az izmokat
dolgoztatja
meg.

A SPEEDFITNESS edzésmódszer a
testizomzat 90 %-át bevonja a munkába,
anélkül, hogy az ínakat és az ízületeket
megterhelné, ezáltal nem csak hatékony,
hanem rendkívül biztonságos módszer.
Számos betegség, például a hátfájás
megelőzésében és gyógyításában is
bizonyított, mivel a mélyen fekvő, stabilizáló izomzat megerősítésében nagyon
hatékonyan alkalmazható.
Az edzésmódszer kiválóan alkalmazható ALAKFORMÁLÁSRA,
IZOMFESZESÍTÉSRE és CELLULIT CSÖKKENTÉSRE is!

KEDVEZMÉNY KÁRTYA:
a PRÓBAEDZÉS csak 1.900 Ft
a felmutatójának!
Bejelentkezés:

20 299 9992
( SXL Fitness Gödöllő, Köztársaság út 85.)

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

20/550-4981, 20/495-2420
ÜDÜLÉS
+ Kiadó nyaraló a Balatonnál, Fonyódon 2500-Ft/fő/éjtől!!! Kellemes, nyugodt környezetben várjuk vendégeinket az ízlésesen berendezett nyaralónkban. Tel: 06-30275-1851; 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, jelentkezésüket
tisztelettel a 06-30-210-5058-as telefonon várjuk.
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 +
garanciával.(NORDICTRACK
E4.0
elliptika).Típus:
Motorvezérelt elliptikus tréner. Lendkerék súlya: 20 kg.
Ellenállási fokozatok: 25. Programok száma: 17. Felhasználó
tömege: max.150 kg. Extrák: sztereó mp3 lejátszó, pohártartó, nagy grafikus kijelző, nagy lépéstávolság. Ára:
119.000.-Ft. Az új ára:150.000.-Ft. Tel.: 30/955-1300.
+ 320 literes fagyasztóláda, 2x17 fokos alulétra, 3 fázisú
kompresszor, gyermek kondipad, 2 lapos villanyrezsó, 3 db
női kerékpár eladó. Tel: 06-20-349-2787

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 25.
Megfejtés: A 100 éve, 1913. június 22-én született Weöres Sándor két művének, egy mesejátékának
és egy gyermekeknek szóló, klasszikus verseskönyvének címe olvasható a fősorokban.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Eichberger Klaudia, Kossuth L. u.
27., Fonyódi Márk, Rákóczi F. u. 15.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Juhász Imre, Repülőtéri út 1/16.,
Ifj. Nagy Róbert, Szent István tér 3.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Czinkota Gáborné, Szent
János u. 16.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Kerher István, Batthyány L. u. 31., Hornyákné Pásztor Erzsébet,
Asbóth u. 5.
Szabó Margit: Kastélyok, templomok, szerelmek című könyvét nyerte: Tötös Franciska, Palotakert
12., Garai Istvánné, Honvéd u. 12.
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