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Szomorú látványt nyújtanak a fák, de szükséges
a drasztikus beavatkozás a fagyönggyel fertőzött
növényeken.
(3. oldal)
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Március 28-án belép a gödöllői „oroszlánbarlangba” az Amadinda Ütőegyüttes. Három évtized muzsikája lesz hallható.
(5. oldal)

A maribori kadet és junior vívó Eb-n a gödöllői
Bancsics Máté kard egyéniben 7., csapatban 5.
lett a juniorok mezőnyében.
(8. oldal)

ÖSSZEKAPCSOLJÁK A KULTÚRÁT ÉS A TERMÉSZETET

Vidám NőNap

Ajándékkosár

Megnyílik a Művészetek Kertje
Már csak néhány nap, és
március 14-én új évet köszöntünk, pontosabban új
kulturális tematikus évet.
A Művészetek Kertje – Gödöllő, 2015” során a „Zöld
Gödöllő” köré fűzi fel a
programokat a tematikus
év munkacsoportja. Az eseményekbe
bekapcsolódó
kulturális intézmények, művészeti csoportok és civil
szervezetek a gödöllői művészetet és természetet, a
virágzó zöld Gödöllőt kívánják összekötni kiállítások
és szabadtéri rendezvények
formájában. A rendezvénysorozatot a Gödöllői Városi
Múzeum és a GIM-ház közös
kiállítása, valamint a Frédéric
Chopin Zeneiskola tanárainak
hangversenye nyitja meg.

Juhász Árpád Máriabesnyőről készített festménye

Az év folyamán több mint félszáz
olyan programmal találkozhatnak
majd az érdeklődők, amelyek valamilyen formában a „Zöld Gödöllő”-t
kívánja megjeleníteni. Ez a gondolat
köszön vissza Juhász Árpád alkotásainak egy részén is. A GIM-házban

március 14-én, 15 órakor megnyíló
kiállítás az egykori gödöllői művésztelep méltatlanul keveset emlegetett
tagja előtt tiszteleg.
A mindössze 50 esztendősen,
1914-ben elhunyt Juhász Árpád
rendkívüli szerénysége miatt háttér-

be szorul, ha a gödöllői alkotókról
esik szó, pedig Nagy Sándor és
Körösfői-Kriesch Aladár mellett
mint harmadik alapítót tarthatjuk
számon.
A Gödöllői Városi Múzeumnak
a művésztől mintegy 180 tárgy van
a birtokában, ezekből eddig mindössze tízet láthatott a nagyközönség, a mostani kiállításon azonban
több mint harmincat mutatnak be.
A gödöllői anyag mellett a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből,
valamint magántulajdonban lévő
alkotásokból láthatnak válogatást.
A megnyitó különlegessége, hogy
itt mutatják be Őriné Nagy Cecília,
a Gödöllői Városi Múzeum művészettörténésze Juhász Árpádról készített monográfiáját, ami az újvidéki
Fórum Kiadó gondozásában jelenik
meg.
(folytatás az 5. oldalon)

Nyolc alkalommal állt színpadra az
a különleges társulat, aminek tagjai
évről évre fergeteges gálaműsorral,
vidám jelenetekkel köszöntik a hölgyeket nőnap alkalmából. A Nőnapi
ajándékkosár című előadás csapatának műsorát március 6-7-8-án közel
háromezren tekintették meg.

Zenés-táncos-akrobatikus produkciók, kabaréjelenetek váltották egymást a műsorban, amelynek bevétele
ez alkalommal is jótékony célokat
szolgált, a Montágh Imre Általános
Iskola tanulóinak nyári táborozására
és Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete javára ajánlották fel a szervezők.
(folytatás a 4. oldalon)
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Képviselő-testületi döntések
Érdekeltségi hozzájárulással
épülhetnek új utak
Az önkormányzat – nagyobb arányban
az ezredfordulót követően - több milliárd forintot fordított a városi közutak
szilárd burkolatának és csapadékvíz
elvezető hálózatának a kiépítésére.
A belterületi utaknak még mintegy öt
százaléka, az üdülő és külterületi utaknak viszont lényegesen jelentősebb
része vár kiépítésre. Egyre nehezebb
forrást biztosítani ezekhez a beruházásokhoz. Az önkormányzat állami
támogatása évről évre csökken. A gépjárműadónak csupán a 40 százaléka
marad helyben, a személyi jövedelemadóból már semmi sem. Gödöllő állami támogatása a múlt évinél 50 millió
forinttal kevesebb, miközben az államtól az önkormányzatokhoz telepített
kötelező feladatok 2,8 milliárd forintra
rúgó költségének csupán 35 százalékát
finanszírozza az állam, a többit saját
bevételből kell fedeznie Gödöllőnek.
A városra nézve negatív a szaldója a
szociális támogatások átrendezésének.
A legújabb érvágás: szeptembertől az
óvodások 90 százalékának ingyen kell
adni az étkezést. Ennek a költségét
azonban a városnak ki kell fizetnie,
egyedül ez a tétel 50-70 millió forint
plusz kiadást jelenthet.
A fentiek következménye, hogy az önkormányzatnak egyre kevesebb pénze
marad a helyi közúthálózat és közműrendszerek fejlesztésére.
A beruházások az érintett ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulásával folytatódhatnak. E célból hozott rendeletet
a képviselő-testület március 5-i ülésén
az út- és közműfejlesztési hozzájárulásról, aminek az arányát belterületi
lakóövezetben a bekerülési költség 30,
belterületi üdülőövezetben 50, külterületi falusias övezetben 90 százalékában
határozták meg.
Az előterjesztés tárgyalásakor Simon
Gellért (Fidesz-KDNP) aggályosnak
tartotta, hogy a Fenyvesi főút és a Lázár Vilmos utca esetében hozzájárulást
kér az önkormányzat a lakóktól. Szerinte az önkormányzati adósság állami
átvállalása révén a korábbi törlesztési
terhekkel szemben 200-300 millió forint forrás megmarad a városnál.
Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) megjegyezte, hogy a képviselő két utcát kiemelt azok közül, ahol
a lakók még szilárd burkolatra várnak.
Hozzátette, ha sikerült volna elhárítani
a jogi és szervezési problémákat, már
rég túl lennének a szóban forgó fejlesztésen.
Gémesi György polgármester felhívta Simon Gellért figyelmét, hogy az
önkormányzati képviselők az egész
város gazdálkodásának egyensúlyban
tartásáért felelősek. Ismét elmondta –
amint arra a városi költségvetés februári tárgyalásakor is rámutatott –, hogy
az adósságkonszolidáció kedvező költségvetési hatása „elolvadt”, nincs már
belőle megtakarítás ugyanis az állami
támogatás csökkent, az önkormányzatokra hárított állami feladatok növekedtek, s ennek a „számláját” a városnak kell fizetnie. A helyi iparűzési
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adóbevételt egyre nagyobb mértékben
kell a működtetésre, újabban szociális
támogatásra is fordítani, ahelyett, hogy
a helyi gazdaság fejlődését támogatná
belőle az önkormányzat. A polgármester kifejtette, mindezt azért mondta el,
mert segíteni akar a képviselőnek abban, hogy jó döntéseket hozzon.
Mint lapunkban megírtuk az idei költségvetésben 150 millió forintot különítettek el útépítésekre. Ebből az öszszegből a Fenyvesi főút és környéke
megépítése, komplex vízrendezése
több, mint 100 millió forintot is igénybe vehet, ezzel szemben a költségek
30 százalékát kell majd érdekeltségi
hozzájárulásból fedezni az érintett ingatlantulajdosoknak.
Kiss Antal képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) arra világított rá, hogy
még elég sok utcában várnak szilárd
burkolatra a városban, és ha minden
forrást csak a két említett utcára fordítana az önkormányzat, akkor időben
nagyon elcsúszna a többi utca megépítése.
Gyenes Szilárd alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy ha a jó adóerő-képességű településeket a jövőben is prés
alatt tartják, és az állami támogatás
nem változik, akkor kevés esély marad
Gödöllő fejlesztési elgondolásainak
megvalósítására.
Nem véletlenül döntött úgy az Országgyűlés a múlt évben, hogy az önkormányzatok települési adót vezethetnek be.
Bár ezzel az új adónemmel nem értek
egyet, de az egyre rosszabb finanszírozási környezetben nem biztos, hogy a
jövőben is el tudjuk kerülni a bevezetését, ha fejleszteni akarunk, zárta a vitát
a polgármester.

Ifjúsági koncepciója lesz
Gödöllőnek
A képviselő-testület első olvasatban
tárgyalta Gödöllő Város Ifjúsági Koncepcióját. A dokumentum elsődleges
célcsoportját településünk fiataljai
alkotják a 18 éves korosztályig, másodlagos célcsoportjába a fiatalokat
és közösségeiket segítő szervezetek,
intézmények, szakemberek tartoznak.
A koncepció készítői arra vállalkoztak,
hogy az ifjúságra vonatkozó helyzetkép felvázolásával, az igények és lehetőségek ismeretében meghatározzák, s
az önkormányzat programjává tegyék
az ifjúságot érintő célkitűzéseket és a
megvalósításukhoz szükséges feladatokat, tevékenységeket.
A koncepció az ifjúságot érintő különböző szakterületek, például a köznevelés, a kultúra, a sport és a szociális terület helyzetértékelésének ismeretében
olyan döntéshozatali irányokat határoz
meg, amelyek figyelembe vételével
az elmúlt évek alatt kialakult értékek
megőrizhetők, a helyzetértékelés során
feltárt hiányosságok pedig pótolhatók.
Az ifjúsági koncepció egy átfogó
helyzetértékelésre épül, aminek során
feltérképezték és elemezték Gödöllő
ifjúsági korosztályt érintő kulturális és
sport programjait, tevékenységeit.
Városunk az elmúlt években kulturá-

lis programok támogatása, közösségi
és sportrendezvények szervezése, az
egészséges életmódot megcélzó prevenciós programok megvalósítása által
kiemelt figyelmet fordított az ifjúsági
korosztályt érintő tevékenységekre.
A helyzetértékelést az önkormányzat
megvitatta a közművelődési, köznevelési és szociális intézmények vezetőivel, a konzultációt követően hasznos
észrevételeiket beépítették a dokumentumba.
A végleges ifjúsági koncepciót várhatóan májusban terjeszti a képviselő-testület elé a polgármester.
A március 5-i ülésre előterjesztett
anyag letölthető a godollo.hu portálról.

Célkeresztben az
autófeltörések
Gödöllőn három év alatt felére csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Köszönhető
ez az újfajta szolgálatszervezésnek,
a gyalogos járőrpárnak és az önkormányzat által kiépített, a rendőrséggel
közösen működtetett térfelügyeleti
rendszernek, mondta Bozsó Zoltán r.
dandártábornok, rendőrkapitány a városi kapitányság múlt évi munkájáról
beszámolva.
Pest megyében a gödöllői kapitányság
területén a legalacsonyabb, 185,5 a 10
ezer lakosra „jutó” regisztrált bűncselekmények száma. Nagykátán ez az
adat 341,4, Vácon 261,1, Monoron
252,5.
Az idei fő cél a gépjárműfeltörések
megakadályozása. Gödöllőn tavaly 21
zárt gépjárművet törtek fel. A temetők,
bevásárlóközpontok, lakótelepek parkolói a legveszélyeztetettebbek, ezekre
koncentrál a rendőrség, de az is fontos,
hogy az autókban ne hagyjanak semmit szem előtt a sofőrök, utasok.
A balesetek nagy része az átmenő forgalomban történik. A rendőrség nagy
reményeket fűz a közlekedés biztonságosabbá válása érdekében az új sebességmérő és közlekedési szabálysértéseket regisztráló berendezések
alkalmazásához, az új kapitánysági
traffipax még tesztelés alatt áll.
Jól működik Gödöllőn a körzeti megbízott rendőri hálózat. Száz előadást
tartottak a bűncselekmények megelőzése érdekében. Összefogás alakult ki
a színesfémlopások és kábelégetések
ellen.
Bozsó Zoltán köszönetet mondott a

Keretekre osztották a sporttámogatást
A képviselő-testület a korábbi évek
során jól működő, objektív pontrendszer alapján felosztotta a városi költségvetésben sportfeladatok támogatására meghatározott 41 millió forintot.
Az I. és II. keretben 16 millió forinttal
támogatják a kiemelt egyéni és csapat
versenysport szakosztályokat pályázati úton.
Ezen belül az I/a keret összege 4,5
millió forint, célja a kiemelt egyéni
versenysport szakosztályok pályázati
úton történő alaptámogatása taglétszám alapján (GEAC atlétika és vívó
szakosztály). Az I/b keret összege 2

képviselő-testületnek azért, hogy az
önkormányzat támogatja a rendőrség
munkáját, például egy gépkocsit is vásárolt.
Pecze Dániel alpolgármester a kapitányság részéről több területen is
megnyilvánuló példaértékű együttműködést méltatta. Gémesi György,
megállapítva, hogy nem a statisztika,
hanem a polgárok érzete a meghatározó a közbiztonság civil értékelésében,
szintén elismerően szólt az együttműködés egyre szélesebb területeiről. Az
önkormányzat is segít, ahol tud. A térfelügyeleti rendszer mostani bővítése
is ide tartozik.

Testvérvárosi kapcsolatok
támogatása
A képviselő-testület pályázatai alapján
egymillió 850 ezer forinttal járul hozzá civil szervezetek, oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok
idei testvérvárosokba történő tanulmányútjainak, közös programjainak vagy
vendégcsoportok fogadásának költségeihez.
A Török Ignác Gimnáziumért Alapítványon keresztül a Gödöllői Ökumenikus Csoport Wageningen Pantarijn
nevű középiskolájának küldöttségét
fogadja, majd gödöllői diákok utaznak
Hollandiába.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda gödöllői és laxenburgi
katolikus ifjak testvérvárosi találkozóját szervezi.
A Hajós Alfréd Általános Iskola indonéz testvérváros diákjainak és tanárainak vendégfogadására készül.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub csíkszeredai tanulmányutat szervez.
A Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület Dunaszerdahelyen vesz
részt a Szent György Napokon a Cavaletta Nőikarral együtt.
Az Arpeggio Gitárzenekar giesseni
vagy Aichach-i fellépésre készül.
A Teleki Pál Egyesület Dunaszerdahellyel ismerteti meg az idősebb korosztály tagjait.
A Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat tanulmányutat és közös
túrát tervez a Zywieci Egyesülettel
Szepességbe és a Pieniny-hegységbe.
A Santimona SKE-n keresztül a Madách Imre Szakközépiskola és Kollégium a Theodor-Litt Schule diákjait
és tanárait fogadja Gödöllőn, majd
ugyanezt teszik a giesseniek Németormillió forint. Célja a kiemelt csapat
versenysport szakosztályok támogatása pályázati úton, taglétszám alapján (TEVA-GRC, Gödöllői Sport
Klub asztalitenisz szakosztály).
II/a keret: A kiemelt egyéni versenysport szakosztályok pályázati úton
történő támogatása pontrendszer
alapján (GEAC atlétika és vívó szakosztály). A keret összege 5,5 millió
forint.
II/b keret: A kiemelt csapat versenysport szakosztályok pályázati úton
történő támogatása pontrendszer
alapján (TEVA-GRC, Gödöllői Sport
Klub asztalitenisz szakosztály). A keret összege 4 millió forint.
III. keret: a F. U. T Alapítvány támo-
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szágban.
Az Erdélyi Vándor Székelyek Köre
Csíkszereda hagyományőrző csoportját hívja meg Gödöllőre.
A Gödöllői Evangélikus Gyülekezet
forrsai testvérgyülekezeti találkozóra
utazik.
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és
Diákotthon csíkszeredai egyházzenei
tanulmányútra készül.

Szoborfelirat a Kis Balázs
talapzatán
„József Attila születésének 110. évfordulójára állíttatta Gödöllő Város
Önkormányzata a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával
Szobrász: Apolka
2015”
Ez a felirat lesz olvasható a főtéren
április 11-én felavatandó, József Attila
Altató című versét megformáló, „Kis
Balázs” szobor pajzsszerű talapzatán.
A képviselő-testület egy éve döntött
arról, hogy a főtéren Erős Apolka
szobrászművésznő szobrát állítsák fel.
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Művészetek Kollégiuma támogatásával megvalósuló alkotás életnagyságú
modelljének szakmai zsűrizése – mint
arról lapunkban már hírt adtunk - megtörtént, megkezdődtek a bronzöntés
munkái.
A pályamű elfogadott tervén szerepelt
a tervezett szoborfelirat, azonban az
nem reflektált József Attila halálának
kerek évfordulójára. Mivel a szobor
készítésének ütemezését sikerült úgy
alakítani, hogy a köztéri felállítás és
avatás április 11-ére, a Költészet Napjára, József Attila születésének 110.
évfordulójára essen, a szobor eredeti
felirata erre utalóan módosul.
A talapzaton a következő idézet is
olvasható lesz: “ A távolságot, mint
üveggolyót, megkapod, óriás leszel,
csak hunyd le kis szemed, - aludj el
szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel s katona! Vadakat terelő juhász!

Intézményvezetői pályázatok
A képviselő-testület pályázatokat írt ki
az Egyetem téri Óvoda, a Martinovics
úti Óvoda, a Szent János utcai Óvoda
és a Kazinczy körúti Óvoda vezetői
álláshelyének betöltésére. A jelenlegi
vezetők megbízása július 31-én lejár.
lt

gatása – 2,6 millió forint.
IV. keret: A városi diák sport bizottság támogatása – 2,1 millió forint
V. keret: Versenysport szakosztályok
pályázati úton történő támogatása – 3
millió forint.
VI. keret: Szabadidősport szakosztályok pályázati úton történő támogatása – 2,5 millió forint.
VII. keret: A polgármesteri hivatal
polgármesteri kabinet sportirodájának sportfeladatai ellátására szolgáló
keret 4 millió forint
VIII. keret: Gödöllői Szövetség a
Sportért szervezet támogatása 2,5
millió forint.
IX. keret: Tartalékkeret 8,3 millió forint.
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Egy nappal kEvEsEbb időnk jut bEvásárlásra

Vasárnap: Zárva!
Március 15-én lép életbe a kereskedelemben a vasárnapi
pihenőnap bevezetését előíró
törvény, mivel azonban nemzeti ünnepünk idén vasárnapra esik, amikor egyébként is
minden zárva van, így egy hét
múlva, 22-én derül ki, hol vásárolhat az, akinek a hét többi
napján nem volt rá ideje.
Az adventi időszakban és egy-egy
vasárnap kivételével a jövő hét
vége után hat napra szűkül a bevásárlásra fordítható idő. A kétszáz
négyzetméteresnél kisebb alapterületű üzletek mentesülnek a korlátozás alól, ha a tulajdonos vagy egyik
családtagja áll be a pult mögé.
Az új előírások szerint a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő
szaküzletek vasárnap és munkaszüneti napokon 5 és 12 óra között
lehetnek nyitva, az újságosok és
a virágüzletek 6-tól 12-ig, a sportlétesítményekben lévő boltok pedig e napokon a rendezvénnyel egy
időben működhetnek. A vasárnapra

elrendelt boltbezárás nem érinti a
gyógyszertárakat, a benzinkutakat, a
repülőtéri boltokat, a vasúti és autóbusz-pályaudvarokon lévő üzleteket,
továbbá
a büntetés-végrehajtási,
valamint
az
egészség-

ügyi
intézményekben és katonai objektumokban lévő egységeket. Nem
kell bezárniuk vasárnaponként a
piacoknak és a szabadtéri vásároknak sem, emellett a kötelező bezárás
nem érinti a kereskedőket kiszolgáló szolgáltatókat sem. Mivel súlyos
károkat okozna a turizmusnak, ezért
a tilalom nem vonatkozik azokra a
vállalkozásokra sem, amelyek szálláshely-szolgáltatással vagy vendéglátással foglalkoznak, illetve ehhez
kapcsolódó tevékenységet folytatnak. Ugyanezen elv alapján kivételt

képeznek a világörökségi területeken
lévő üzletek is, valamint a kulturális
tevékenységet és a fürdőszolgáltatást
kiszolgáló kereskedések is. Vasárnap
azonban az interneten leadott rendeléseket nem teljesíthetik az áruházak.
A vasárnapi bezárás a plázákra
is vonatkozik, de a hazai üzletközpontok közül több március 15. után
is fogadja a látogatókat vasárnaponként. Azok a plázák például biztosan
kinyitnak, amelyekben van mozi, de
egyre több filmszínház nélkül működő épület is üzemelni fog. A szervezet eddigi információi szerint a 22
fővárosi pláza közül 4 olyan bevásárlóközpont is kinyit, amiben nincs
mozi, a 28 vidékiből pedig 6 mozi
nélküli üzletház tervezi ugyanezt.
Hogy Gödöllőn melyik üzlet nyit
ki, az is 22-én derül ki, mivel még
nem tudni, lesz-e bármilyen bejelentési kötelezettsége annak, aki nem
akar bezárni. A végrehajtásra vonatkozó kormányrendelet ugyanis lapzártánkig nem jelent meg, a törvény
erre vonatkozó része jogértelmezési
(ny.f.)
vitára ad lehetőséget.

MEgkEzdődött a szEnnyvíztisztító-tElEp próbaüzEME

Folyamatosak a mérések

Folyamatosan zajlanak a munkák a gödöllői szennyvíztisztító telepen, ahol már a próbaüzem zajlik. Ennek célja, hogy
igazolja, hogy a korszerűsítés
eredményeként a telep be tudja tartani a hatóság által előírt
határértékeket.
A műszaki létesítmények már elkészültek, jelenleg a folyamatosan zajló mérésekre koncentrálnak a szakemberek, akik azt is figyelik, hogy
a különböző időjárási körülmények

között hogyan működik a rendszer.
Mérik többek között az elfolyó tisztított szennyvízben lévő összes nitrogén és összes foszfor szintet, a biológiai és a kémiai oxigént, valamint az
úgynevezett lebegőanyag tartalmat.
A gödöllői szennyvíztisztító telep
összesen 1,37 milliárd forint összköltségű fejlesztésének célja, hogy
a létesítmény maximálisan megfeleljen a jelenlegi jogszabályoknak
és környezetvédelmi előírásoknak, a
megújult telep által kibocsátott tisztított szennyvíz minősége megfeleljen

Felhívás koszorúzásra!
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
ünnepi megemlékezést szervez

2015. március 15-én, 1100 órakor a főtéren.
Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren.

az Európai Unió által megkövetelt
paramétereknek.
Az 1976-ban üzemeltetési engedélyt kapott telep a technológiai hiányok miatt korábban a létesítmény
névleges kapacitásának csupán 60
százalékát tudta megfelelően megtisztítani. A kibocsátott tisztított
szennyvíz minősége miatt Gödöllő
városa minden évben jelentős bírságot fizetett.
A fejlesztésnek jelentős hatása van
a környezet védelmére, illeszkedik
Gödöllő ökováros koncepciójához,
s kiemelt szerepe van Gödöllő város
környezetvédelmi programjában, a
gödöllői vízbázis megőrzésében.
A fejlesztés 1,253 milliárd forintos
pályázati támogatással valósul meg,
amelyet az Európai Unió Kohéziós
Alapja és Magyarország központi
költségvetése közösen finanszíroz.
A közel 108 millió forintos pályázati
önrészt Gödöllő város önkormányzata saját forrásból biztosítja.

Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil szervezeteket,
ünneplő vendégeinket, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek legkésőbb 2015.
március 12-én 15 óráig jelezni, hétfőtől péntekig 9-15 óráig a +36-70/376-6544-es telefonszámon, hogy a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 10.30 óráig a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni.
Szeretettel várjuk Önöket az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényekre.
Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!

Munkák földön és magasban
Míg egyes munkáknak kedvez
a kellemes, tavaszias idő, a fagyöngymentesítést végzők inkább hidegebbnek örülnének.
Március végére azonban elvégzik a legkritikusabb terület fáinak metszését.
Befejeződtek a kis Balázs-szobor alapjának munkálatai a főtéren, legalábbis
egy időre. Végleges arculatát ugyanis a
szobor felállítását követően nyeri majd
el a terület.

(bdz)

Akció: Hogy senki ne legyen éhes!
Nem mindennapi felirat hirdeti a belvárosban nemrég
megnyílt Dó-Ri büfé
ablakán, aki ide betér, ha nincs is pénze,
nem kell, hogy éhesen
menjen tovább, egy
paprikás vagy hagymás zsíros kenyérre
vendégül látják.
Az ablakra kiragasztott felirat sokakat
megállít az arra járók közül, de a lehetőséggel csak páran élnek, és szerencsére úgy tűnik, nem élnek vissza a

fiatal büfések jóindulatával. A kezdeményezésen sokan
c
csodálkoznak,
voltak
a
akik
vevőcsalogatón gondolták, ám a
nak
m
magyarázat
sokkal
h
hétköznapibb:
a fiat tulajdonosok nem
tal
i olyan rég maguk is
is
n
nélkülöztek
és nem fel
lejtették
el, milyen az,
a
amikor
éhes az ember. Most, hogy lehetőségük van rá, segítenek azoknak,
(k)
akiknek sokat számít egy szelet zsíros kenyér.

Jó hír az Alsóparkon át közlekedőknek: befejeződött a Művészetek Háza
mögött található fahíd helyreállítása. Az
építmény a múlt év decemberében sérült
meg, amikor egy az ónos eső miatt kifordult fa rádőlt. A hidat az Attraktív
kert Kft. ingyen állította helyre.
Sokan megdöbbentek az elmúlt
héten azon a látványon, amit a fagyöngymentesítés miatt csonkolt
fák nyújtanak, és sokan megkérdezik, tényleg szükség van-e ilyen
beavatkozásra?! Sajnos a tapasztalatok alapján igen. A fagyöngy eltávolítását ugyanis csak a fagyöngy-

ág, azaz az ágba szervesült fagyöngy
levágásával célszerű elvégezni, mert
a gazdanövény vastagodásával a szívógyökerek egyre mélyebbre kerülnek
a fatestbe. Abban az esetben, ha csak
magát a látható zöld növényt távolítják
el, az élősködő a gazdanövénybe lévő
szívógyökerekről visszahajt. Bár léteznek vegyszeres eljárások, ezek hatékonysága kétséges.
A fagyöngymentesítési program már
évek óta zajlik városunkban. A januárban megkezdett ciklusban az Alsópark
mellett a belváros több utcájában is
felmérték a VÜSZI munkatársai, hol
van szükség a beavatkozásra. Az idei
programban a Kossuth Lajos, a Körösfői és a Dózsa György út fái, valamint a kastély környékén és a Munkácsy utca HÉV-sínek melletti területén
lévő fák mentése kapott elsőbbséget.
Ezeknek a munkálatait március végéig mindenképpen elvégzik.
Rügyfakadás után már nem célszerű
a folytatás, a következő ciklusra a hideg idő beálltával kerülhet ismét sor.
(bj)
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Nőnapi ajándékkosár nem csak hölgyeknek– nőnap 2015
(Folytatás az 1. oldalról)
Az est házigazdája Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színművész, városunk díszpolgára és Fodor László, a Frédéric
Chopin Zeneiskola Gödöllő Kultúrájáért díjas tanára, a Hot Jazz Band tagja volt.
A műsorban közreműködtek: dr. Gémesi György, Gyenes Szilárd, Pecze Dániel, Pécsi Ildikó, Benedek Krisztina, Albertné Joób Emese, Bárdy Péter, Buka Enikő, Cimbaliband, Ella Attila, Fábián Bertalan, Falk László, Fodor Csilla, Fodor
László, Frédéric Chopin AMI fúvósegyüttese, Gambárné Szántai Ildikó, Gecse Júlia, Halász Árpád, Hatolkai Szaniszló,
Kiss Árpád, Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Ibolya, Kovácsné Blaskó Mariann, Mészáros Beáta, Művészetek Háza
dolgozói közössége, dr. Pappné Pintér Csilla, Pálfi Sándorné Margit, Péterfi Csaba, Prém Katalin, Szűcs Józsefné, dr.
Tamás Márta, Tápai Dóra, Tiborczné Garai Katalin, Tóth Tibor, Varga Gyöngyi, Vajda Gyöngyvér, Varga Lilla, Vilhelm
Ferenc, Zmák Júlia. Külön köszönet Czédly Mónikának, a D’Elia Szalon tulajdonosának az esküvői ruha és a szmokingok
kölcsönzéséért.
Fotók: Balázs Gusztáv, Reményi Krisztián, Tatár Attila

2015. március 10.

2015. márciuS 10.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

lévő tárgyakkal, a Bibliával, a szertartásokkal. Ahogy pedig telnek a hetek,
hónapok, az egykori szeleburdi kisegér
komollyá, megfontolttá válik, és sok
barátra is szert tesz. A gyerekek mellett
a közeli erdőben élő állatok is örömmel
fogadják maguk közé Cincogit, akit
arra kérnek, ossza meg velük mindazt,
amit a templomban megtanult.
A cseppet sem könnyű feladat összekovácsolja az állatseregletet, a tanításhoz
pedig segítséget is kap a bátor kisegér,
akinek segítségével a gyerekek is megismerhetik a keresztény szokásokat, a
szertartásokat az azokhoz kapcsolódó

énekeket. Ha pedig
valaki azt gondolná, hogy így véget
is érnek a kalandok,
az nagyot téved. A kis barátok ugyanis nem kisebb feladatra vállalkoznak,
mint, hogy a templom zarándokaival
együtt ők is ellátogassanak Rómába.
Már, hogy is mondhatna ellen egy ilyen
kívánságnak László atya, a templom
plébánosa, akinek igencsak nagy meglepetést okoznak a hit iránt érdeklődő
csapat tagjai! Hogy is tagadhatná meg
tőlük a segítséget! Ahogy telnek a hetek, hónapok, a kis állatok egyre többet tanulnak meg a hitről, a keresztény
értékekről. A közösen eltöltött órák, a
megtanult dolgok épp olyan fontosakká válnak számukra, mint az emberek
gyermekeinek. Igyekeznek jobbak lenni, örömet szerezni társaiknak, s megismerik a barátság és a szeretet erejét.
A kis olvasók pedig amellett, hogy
szurkolhatnak Cincogi, Szorgos, Morgó, Csápi és a többiek sikeréért, vidám,
játékos formában tanulják meg többek között azt, hogy miről is szólnak
az egyházi ünnepek. Így például az is
kiderül számukra, hogy a közelgő húsvét nem csak a piros tojásról és a csoki
nyusziról szól.
(Jakubecz Márta: Isten állatkái)
nyf

könyvlistát. A listából kiválasztják
a nekik legjobban tetsző könyvet,
azt elolvassák, majd a könyvet előre
megadott szempontok szerint egy élménylapon a könyvtár honlapján keresztül értékelik. A játékban természetesen okostelefon és internet nélkül is
részt lehet venni.
De ha valaki azt hinné, ennyi az
egész, az nagyot téved! Mindezek
mellett a könyvekhez kapcsolódó
kreatív feladatokat kell megoldaniuk
a vállalkozó szellemű csapatoknak. A
játékban azok vehetnek rész, akik a
12. évüket már betöltötték, de a 17et még nem.
A körzeteket tetszés szerinti sorrendben járhatják be a csoportok, csak
egyetlen megkötés van: egy hónap
alatt 3 körzetet be kell járni és 3 könyvet el kell olvasni a csapatnak. Min-

den körzetben más és más műfajú
könyvek várják a Diadal résztvevőit.
Lesznek köztük olyanok, amit már
nagyanyáink is olvastak, és olyanok
is, amiken épp csak megszáradt a
nyomdafesték. Kalandos, szerelmes
és humoros könyvek egyaránt akadnak azok között, amikből választhatnak a játékos kedvű ifjú olvasók, akik
– nem vicc – április elsejéig jelentkezhetnek.
A nyitó diadalra április 10-én, a
záró küzdelemre pedig október 11én kerül sor.
A jelentkezés és a részvétel feltételeiről részletesen a www.gvkik.hu
honlapon vagy személyesen a gyermekkönyvtárban tájékozódhatnak
az érdeklődők, akiknek azonban
tudomásul kell venniük: A viadalból
nincs kiszállás!

Egy templomos egér kalandjai
Kevés olyan ember van, aki ne
tudná, ki volt Assisi Szent Ferenc. Azt hiszem, senkit nem
bántunk meg, ha úgy fogalmazunk, ő a legismertebb és
legnépszerűbb szentek közé
tartozik. A szelíd lelkű, a természetet és az állatokat szerető rendalapító bizonyára
örömmel venné kézbe a Lilium Aurum kiadó most megjelent mesekönyvét, ami különleges állatmeséket tartalmaz,
s ami a gyerekeket az állatok
segítségével ismerteti meg a
keresztény hittel.
Történetünk főhőse Cincogi, a kisegér,
aki kíváncsian ismerkedik a világgal.
Így jut el egy szép napon a templomhoz, majd besurran a nyitott ajtón. Jelentős változás veszi ezzel kezdetét, az
örök nyughatatlan, otthonról folyton
elszökdöső kisegérnek ugyanis nagyon
megtetszik a templom, ahol ráadásul
barátságot köt Szorgossal, az ott lakó
hangyával. Új barátja megmutatja
neki az épületet, megismerteti az ott

Hamarosan indul a verseny!
Küzdelem, kreativitás és kitartás, no
meg a könyvek, az olvasás szeretete
– ezek a legfontosabbak azok számára, akik elindulnak a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
új játékán. A résztvevőknek kemény
küzdelemre kell felkészülniük, épp
úgy mint a címet ihlető sikermű, az
Éhezők viadala résztvevőinek. Csak
itt nem életre-halálra, hanem e-bookra, mozibérletre, kalandpark belépőre
és értékes könyvcsomagra megy a
játék. A játék során a 3 fős csapatok
egy 12 körzetből álló könyves túrát
járnak be Gödöllőn és környékén 5
hónap alatt. Minden körzetben okostelefon segítségével letölthetnek egy

A tAlAmBávAl ütik együtt

Elterjedt az Amadinda vírus!
A 31 éve működő világhírű Amadinda Ütőegyüttes március 28-án este ad
koncertet a gödöllői Művészetek Házában, ahol a Talamba Ütőegyüttes
lesz az est meghívott vendége.
Rácz Zoltán, az Amadinda Ütőegyüttes művészeti vezetője lapunknak elmondta: Gödöllőt oroszlánbarlangnak tekintik, mivel itt van az
általunk nagyrabecsült Talamba Ütőegyüttes, ami rajtuk kívül az egyetlen
olyan ismert ütőhangszeres formáció,
amelyik rengeteg nehézséget leküzdve eljutott odáig, hogy telt házas koncerten ünnepelhette a 15. jubileumát
a MÜPA-ban.
Amikor több, mint 30 éve megalapították az Amadindát, teljesen nyilvánvaló volt, hogy azzal a hatalmas
és komoly repertoárral kell foglalkozniuk, amit nem nagyon játszott
itthon senki. Megkerülhetetlenül fontos az a nem ütőhangszerekre íródott,
korábbi zenetörténeti korszakokból
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származó anyag, melyekből sokat
sikerült átültetni az évtizedek alatt
hangszereikre. Aztán felfedezték a
tradicionális zenéket, ami tulajdonképpen az ütőhangszeres művészet
beszélt anyanyelve. Ez egészült
ki az együttes két tagjának, Holló
Aurélnak és Váczi Zoltánnak a
kompozícióival. Egy érdekesség,
hogy Luxemburgban nemrég fejeződött be a nemzetközi ütőhangszeres verseny, amit egy német quartett
nyert meg az ő művükkel. – Az Ama-

dinda vírus tehát elterjedt! – mondta
örömmel Rácz Zoltán.
S hogy mire számíthat a közönség
a gödöllői koncerten? Az esten el-

hangzik Steve Reich kompozíciója,
a Mallet Quartet, amit a mester a 25.
évfordulónkra komponált, és játszanak tradicionális zenét és egy két saját művet, amik elmaradhatatlanok az
Amadinda koncerteken, illetve hallhatja a közönség Johann Sebastian
Bach BWV 1061-es jegyzékszámú
két csembalóra írt koncertjét is, ami
újdonság az együttes repertorájában.
Az Amadinda Ütőegyüttes koncertje
március 28-án 19 órakor lesz a gödöljk
lői Művészetek Házában.

Megnyílik a Művészetek Kertje
(Folytatás az 1. oldalról)
A magyar és szerb nyelven megjelenő monográfia számtalan újdonsággal szolgál az olvasóknak. Juhász
Árpád életrajza mellett bemutatja
alkotásait, részletes műtárgylistát és
száz képet tartalmaz.
Ezek egy része a délvidéki múzeumokban lévő, más része az itthon
található alkotásokkal ismerteti meg
az érdeklődőket – tudtuk meg Őriné Nagy Cecíliától, aki lapunknak
azt is elmondta, a tanulmány készítése során többek között eddig nem
ismert, gödöllői vonatkozású alkotások is előkerültek. Ilyen például a
kiadványba is bekerült „A gödöllői
királyi park tulipános kertje” című
festmény, ami a Zombori Városi Múzeum tulajdonában van.
Juhász Árpád a vajdasági Zomboron
nőtt fel. Művészi tehetsége már fiatal
korában megmutatkozott, érettségi

után azonnal felvételt nyert a Mintarajziskolába, amelynek elvégzését
egy zombori ösztöndíj segítette. Tanulmányait 1894-től 1896-ig Lotz
Károly mesteriskolájában folytatta,
itt ismerkedett meg Körösfői Kriesch
Aladárral. Küldetésszerűen végzett
feladatot vállalt magára a XX. század
elején abban a programban, amely a
magyar nép még fellelhető kincseinek összegyűjtését tűzte ki céljául.
Népművészeti témájú alkotásai mellett Gödöllőn több olyan alkotása is
készült, ami a település szépségeit
örökítette meg.
A bemutatásra kerülő monográfia
a GIM-házban a kiállítás ideje alatt
megvásárolható. A tárlatot május 18ig tekinthetik meg az érdeklődők.
A megnyitót követően a kastélyban
folytatódik a program, ahol 17 órai
kezdettel a Chopin zeneiskola tanárai
adnak koncertet.
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Gyüttmentek Gödöllő
őn
Hovhannesian Eghia írja a Gödöllői
Hírlapban az 1930-as évek elején,
hogy Gödöllő lakosságát két részre oszthatjuk, olyanokra, akik itt
születtek és olyanokra, akik betelepedtek, azaz „gyüttmentek” a helyi
szóhasználat szerint. Hovhannesian
szerint általában a „gyüttmentek”
fejéből pattan ki minden új eszme,
azok akarnak javítani a közállapotokon és szebbé, élhetőbbé tenni a
települést. Itt nyilván saját magára
gondol elsősorban, hiszen ő is örmény menekültként került az I. világháború alatt a településre, és nagyon sok terve, ötlete volt, hogyan
lehetne jobban szeretni Gödöllőt. A
betelepülők, a menekültek jelentős
száma a két világháború közötti időszakban problémaként jelent meg a
gödöllői társadalmi életben.
A közállapotokon javítani akaró
gyüttmentek voltak a gödöllői művésztelep tagjai is, akik közül Nagy
Sándor és Remsey Jenő a művésztelep I. világháború utáni szétszóródása után is Gödöllőn maradt,
gödöllőivé vált. Különösen aktív

szereplője lett a helyi társadalomnak Nagy Sándor, aki az 1924-ben
megalakult Gödöllői Közművelődési Egyesület elnöke, az 1926-os járási kiállítás egyik fő szervezője, az
országos cserkész- és leventezászló
tervezője, a Szent István Fiúotthon
elnökségi tagja, kormányfőtanácsos
volt. Intenzíven részt vettek Gödöllő
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közéletében a pre-montrei tanárok,,
akik trianoni me-nekültek voltak..
Az I. világháborúú
utáni békeszerző-déssel Csehszlo-vákiához kerültt
kassai, rozsnyóii
és Romániáhozz
került nagyváradii
premontrei gim-náziumok tanárai-nak Takács Meny-k
hért
rendfőnök
Gödöllőn biztosí-tott munkahelyett
és letelepedést. A
premontrei taná-rok nagy hatással voltak a kulturális
élet alakulására. „A Közművelődési
Egyesület pompásan ívelő szellemhídjában az összekötő támasztópilléreknek nehéz feladatát kétségtelenül
a fehér papok töltik be. A Közművelődési Egyesületben az alapítás
óta ők tartják Gödöllőn a szellemi
frontot csodálatos kitartással, soha
nnem
lankadó
bbátorsággal és
eeréllyel” – írta
rróluk a Gödölllői Hírlap újságíírója az 1930-as
éévek végén.
Trianon után
ssok
erdélyi,
ffelvidéki, délvvidéki
menekkült került Maggyarországra és
eezen belül Göddöllőre, pl. 400
eerdélyi menekkült telepedett
lle a gödöllői
jjárásban. Küllönösen magas
vvolt közöttük a
kköztisztviselők,
éértelmiségiek
aaránya:
közjjegyzők, főjegyzzők,
bírósági
és gazdasági szakemberek (Szabó
Ernő Béla, Schwertner Lajos, Gálffy
Dezső, Gáll Imre), tanárok, mint
például Králik László, a cserkész
szó megalkotója, aki a szerb uralom
elől menekült 1920-ban a délvidéki Nagybecskerekről Gödöllőre és
a minorita gimnázum tanára, majd
igazgatója lett vagy Sidó Lajos ta-

nító, aki a Török Ignác szobrot készíttette. Szépvizi Balás Béla Máriabesnyőn szerkesztette a Székelység
című szélsőjobboldali folyóiratot. A
II. világháború alatt a székely származású Bögözi Vilmos volt a máriabesnyői kapucinus kolostor vezetője, és a szintén székely származású
Márton Lajossal festette ki a máriabesnyői templomot 1942-ben.
Bögözi páter továbbá székelykaput
állíttatott Erdély visszacsatolásának
emlékére 1943-ban a máriabesnyői
templom bejáratához. Trianon után
tehát jelentős erdélyi, felvidéki és
egyéb határainkon túli képviselet
létezett Gödöllőn, amelynek maradandó emlékeivel (székelykapu,
szobrok, freskók, premontrei gimnázium) ma is találkozunk nap mint
nap településünkön anélkül, hogy
történelmi összefüggésbe helyeznénk őket.
Voltak persze olyan gyüttmentek
is, akik nem vállaltak semmilyen
szerepet a közéletben, visszavonultan éltek, csak nyugodt öregséget,
pihenést reméltek Gödöllőtől. A menekülteken kívül a két világháború
között sok nyugdíjas katonatiszt,
minisztériumi tisztviselő telepedett
le itt, akik a kertváros kialakításakor kedvezményes telket kaptak és
szép villákat építettek a Gödöllő és
Máriabesnyő közötti parcellákon.
Ám ezek nem vettek részt a település társadalmi életében, az idő nagy
részét kis kertjeik művelésével töltötték. Önzésükkel és a közélet iránti
közönyükkel többször foglalkozott a
helyi sajtó.
(A monográfia a Gödöllői Városi
Múzeumban kapható.)
G. Merva Mária

MÁRCIUS: BÖJTMÁS HAVA
Az elnevezés a latin Martius hónapnévből ered. Annyit tesz: Mars (isten) hava,,
mivel ez volt a hadba vonulás időszaka. Emellett ez volt az év kezdő hónapja,,
megfelelően a mediterráneumban elterjedt tavaszi – napéjegyenlőségi – évkez-dési szokásnak. Az ősi Róma a tavasz-újévet március idusán, holdtöltekor ün-nepelte.
Márciust a magyar népi kalendárium böjtmás havának nevezi, az elnevezéss
a húsvét előtti nagyböjt második hónapjára utal. A nagyböjt legnagyobb részee
ugyanis általában erre a hónapra esik. Gyakran nevezik Tavaszelő, Kikelet ha-vának is. Ez utóbbi elnevezés szerepel rovásírásos emlékeinkben is.
Március a tavaszvárás, a jó idő beköszöntének hónapja. Nem véletlen a hónapp
régi magyar elnevezése, kikelet hava. Végre megérkezik a földművesek által is olyannyira várt tavasz, elkezdődhetnek a
kinti munkák: a férfiak szántanak-vetnek, az asszonyok hagymát, borsót, répát, zöldséget, palántának való magokat veteményezhetnek végre. A méhészek kiviszik a méheket, a gazdák kiterelik az állatokat, elkezdődnek a tavaszi nagytakarítások és
(bd)
a szövések-fonások. Vége a télnek: emberek és állatok kimozdulhatnak a szabadba.

A Gödöllői Városi Múzeum honlapja számtalan érdekességet tartogat
az érdeklődők számára, hiszen nem
csak a kiállításokról tájékozódhatnak
az érdeklődők, hanem folyamatosan
bővül a digitálisan, ingyenesen közzétett anyagok, kiadványok száma is.
Mint azt Kerényiné Bakonyi Esztertől megtudtuk, a jelenlegi hat
kiadvány mellé folyamatosan felkerülnek majd a korábban kiadott
könyvek, füzetek is, amik így bárki

számára hhozzáférhetővé válnak. Az
igazgató asszony elmondta, a kiadványokk digitális közzétételének
már van hagyománya, hiszen pl.
az Arcanuum digitális tudománytárában már bárki számára elérhető a
Magyar D
Digitális Múzeumi Könyvtár, amibeen az országos, a megyei
és a szakkmúzeumok mellett a Gödöllői Váárosi Múzeum kiadványai
is megtallálhatók. Fontosnak tartja
azonban, hogy a Gödöllőről szóló,
a városhhoz kötődő ismeretekhez
való hozzzáférést minél jobban megkönnyítséék, s a könyveket, füzeteket saját hoonlapjukon is megtalálják
a helytörténnet iránt érdeklődők.
Adódik persze a kérdés: Nem
kell-e attól tartani, hogy így jelentősen csökken majd a vásárlások
száma? Nos, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a netes hozzáférhetőség
nem befolyásolja a megvásárolt példányszámot, sőt, vannak, akik azután
döntenek a vásárlás mellett, hogy a
neten beleolvasnak a kiadványokba,
(ny.f.)
könyvekbe.

Teleki Pál egyesüleT: emlékérem-áTadás
Február 28-án tartotta éves közgyűlését a Teleki Pál Egyesület. A rendezvény
az elmúlt évi munkáról szóló beszámoló mellett az elismerésre, és a baráti
együttlétre is lehetőséget adott.
A közgyűlés részeként Lencsés Barna, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium tanára „A
második bécsi döntés előzményei” címmel tartott előadást, s
hagyományosan ez alkalommal
került sor a Teleki Pál Emlékérem átadására is. Az elnökség
az elismerést az idén a TörtéFotó: Tóth Péter
nelmi Vitézi Rend Közép-Magyarország Keleti Törzsszék részére ítélte oda, az egyesület törekvéseinek
és Teleki Pál emlékének ápolásáért. A díjat vitéz dr. Bucsy László, törzskapitány vette át. A közgyűlést hagyományosan kötetlen beszélgetés zárta, ahol a
2014. év egyesületi eseményeit idézték fel a résztvevők.
A képen: dr. Bucsy László törzskapitány, vitéz Bárány István és nemzetes
Tószegi Lajos.
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Koalák érkeztek az állatkertbe

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

ÁPRILIS 11-IG KEDVEZMÉNYES ÁRON
KAPHATNAK OLTÁST A GÖDÖLLŐI KUTYÁK
Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az
alábbi időpontokban kedvezményes áron adathatják be:
Március 9-13., hétfő-péntek, 9-11, 17-19 óráig,
Március 14., szombat, 9-11 óráig:
KOVAVET BT. RENDELŐJE, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Múlt héten csütörtökön „koala ősbemutatót” tartottak a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Nur-Nuru-Bin és Vobara Belgiumból és Németországból érkezett Magyarországra. Ausztrálián kívül csak nagyon kevés állatkertben találhatók koalák,
Magyarországon, illetve egész Kelet-Európában pedig Budapesten láthatók először. Európában eddig csupán kilenc rangos
állatkertben tartottak koalákat, köztük lisszaboni, madridi és bécsi intézményekben. A koalák érkezését 6 év előkészület
előzte meg, az állatkert munkatársai pedig több mint ezerórányi külföldi képzésen és tréningen vettek részt, hogy megfelelően felkészülve fogadhassák a védett erszényeseket. Az állatok kizárólagos eledelét, az eukaliptuszleveleket, amelyekből
a koalák átlagosan napi fél kilogrammot fogyasztanak, egy dél-angliai ültetvényről frissen szerzik be: a 2,5 méter hosszú
vakbéllel rendelkező koaláknak egészségük megőrzése érdekében legalább 15 különböző eukaliptuszfaj leveleit kell rendszeresen fogyasztaniuk.

Fehér után fekete

Már nemcsak az első fehér gólya érkezett meg, hanem a
fekete gólya is elérte Magyarországot.
A gemenci erdőben webkamerán keresztül figyelték meg
az első hím egyedet. Hazánkban csak kis állományuk él.
Leginkább a Hanságban, Őrségben, Szigetközben és a
Felső-Tisza folyó melletti erdeit kedvelik költőhelyükként.
Az idei gólya kicsit korábban érkezett a megszokott
március közepénél. Az erdészet munkatársai várják a
tojó megjelenését is. A 2013 óta bekamerázott fészkén
keresztül betekintést nyerhetnek azok a gólyapár életébe, akik ellátogatnak a www.gemenczrt.hu oldalra.

Harkályháton repült a menyét

74 év óta először bukkant fel

Óriási szenzáció
volt az a kép, amit
egy brit hobbifotós, Martin LeMay készített az
elmúlt héten. A
nem mindennapi
felvételen ugyanis egy fakopáncs
látható, ami egy menyétet szállít a hátán. No persze nem
azért, mert annyira jó fej, hogy elviszi egy körre a kis emlőst: a menyét megtámadta a madarat, aki megpróbált elmenekülni. Az apró ragadozó viszont felkapaszkodott a hátára,
aminek az lett az eredménye, hogy ő is a magasba emelkedett.

Egy 74 éve nem látott aprócska barna madárfaj több
egyedét fedezték fel újra kutatók Mianmar füves vidékén. Először az 1860-as években találkoztak vele,
de Mianmar területén 1941 óta nem látták és azóta
teljesen kihaltnak hitték. Colin Poole, a WCS szingapúri
regionális
központjának igazgatója szerint a kelet-ázsiai
ország
füves
vidékének
fokozatos lepusztulása okozhatja, hogy
a Chrysomma altirostris madárfajt kihaltnak tartották.

Március 16. és 18., hétfő, szerda, 17-19 óráig,
Március 20., péntek, 8.30-10 óráig,
Március 21., szombat, 9-11 óráig:
DR. BUCSY LÁSZLÓ RENDELŐJE, Blaháné u. 55.
Március 23-28., hétfő-szombat, 8-9 óráig:
DR. BODÓ SZILÁRD RENDELŐJE, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Március 30-április 3., hétfő-péntek, 17-18 óráig,
Április 4., szombat, 9-11 óráig:
DR. KOLESZÁR ISTVÁN RENDELŐJE, Árpád u. 32.
Április 7-10., kedd-péntek, 9-11, 17-19 óráig,
Április 11., szombat, 9-11 óráig:
PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDELŐ, Gödöllő, Szabadság út 97.
A kedvezményes veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.500 forintba kerül.
Ez az összeg tartalmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a
regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket. A szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta ára 300 forint/10 testtömeg kilogramm. Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar
Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új
oltási könyvet állítunk ki, aminek a költsége 500 forint.
Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve háznál,
de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat is ki kell
fizetni. Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.)
FVM rendelet szól. Ennek értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni,
majd mindezt 6 hónap múlva megismételni. A felnőtt kutyát minden évben
egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
FONTOS TUDNIVALÓ:
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható. Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. Veszettség ellen csak
microchippel megjelölt eb oltható. Aki 2012. december 31-ig nem végeztette
el kutyája microchippes jelöltetését, a veszettség elleni védőoltás alkalmával
ezt is kérheti, aminek költsége 5.000 forint.

Virágszőnyeg a gödöllői botanikus kertben
Március elején már lila és sárga
színben pompázó virágszőnyeg fogadja az érkezőket a Szent István
Egyetem városi védettség alatt álló
Botanikus Kertjében. Március 20ig akciós áron tekintheti meg a kora
tavaszi színpompát.
A többszáz tövet számláló látványos illír sáfrány és téltemető
mező mellett azonban tucatnyi
más kora tavaszi virág, hunyorok,
keltikék, kankalinok is bontogatják szirmaikat a melengető napsugarak hatására. A kertben sétálva
olyan örökzöld növényekkel is

megismerkedhet a látogató, mint
az új, kanyargós sétaúttal kiépített
fajgazdag bambusz-gyűjtemény,
vagy az ősnövények gyűjtemény
részét képező, „élő kövületeknek”
is nevezett mamutfenyők és társaik. Az egyetemi
botanikus
kert
részét képező természetes erdőfolt
100 évnél idősebb
tölgyei között sétálva csúszkák és
cinkék nászát is

megfigyelhetik a természetkedvelő
látogatók. Most tavaszi akcióként
március 20-ig a belépőjegyek árából 20 százalékos kedvezményt
kapnak a látogatók. www.greenfo.hu

Második lett az Év Európai Fája versenyen a tatai nagy platán
Februárban majdnem 200 ezren szavaztak Európa szerte Az
Év Európai Fája versenyben.
A győztes Észtország fája lett, 60 ezer szavazattal. A második
helyet a magyarországi tatai nagy platán nyerte el, a harmadik Remolinar nyárfája lett Spanyolországból.
A tavalyi nemzetközi versenyen ugyancsak második lett a
Szent István Egyetem botanikus kertjében álló vadkörtefa.

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ
ÁLLANDÓ ÁRAINK:
Veszettség elleni oltás!: 4.000 Ft/ állat
Féregtelenítő tbl: 200 Ft/ 10 ttkg
Chip + Regisztráció: 3500 Ft/ állat
Az árak a teljes költséget tartalmazzák.
Üdvözlettel: TURUL Állatorvosi Rendelő
H-P: 10-12 és 16-19 /Sz: 10-12 és V: 16-19
Gödöllő, Faiskola u. 2. 06/30-9439-898

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Március 14-én szombaton
10.30-12 óráig:

Szombat: 10-12, vasárnap: 16-19-ig,

Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Milei László
Tel.: 30/551-1346.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06-20/981-3100
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Éremhalmozó gödöllőiek
Február 28-án és március 1-jén
rendezték a fővárosi Syma
csarnokban az év utolsó fedett
pályás egyéni országos bajnokságát, ahol taroltak a GEAC
atlétái. A két nap alatt 5 arany-,
4 ezüst- és 6 bronzérmet szereztek, valamint számos pontszerző helyet nyertek.
Első helyen végzett óriási küzdelemben Simonváros Csanád ifi rúdugrásban, ahol az első három helyezett ugyan akkorát, 410 cm-t ugrott.
Kimagaslott a mezőnyből Renner
Luca ifjúsági magasugrásban (172
cm) és Répási Petra junior 100 m
gáton (8,45 mp), aki a felnőtt Ob után
korosztályában is legyőzhetetlennek
bizonyult. A hétvége megkorononázásaként a junior (Répási Petra, Baráti Patrícia, Ajkler Eszter, Koczkás Dóra) és az ifjúsági (a képen:
Szemjanyinov Paula, Csernyánszky Flóra, Kriszt Katalin, Kovács
Emma) leány 4x200 m-es váltó is
meggyőző fölénnyel lett aranyérmes.
Második helyezett lett Ajkler Eszter
junior magasugrásban (165 cm), Kerekes Marcell ifi gerelyhajításban
(52,94m), Szemjanyinov Paula egyé-

ni csúccsal 200 m síkfutásban (25,98
mp) és első éves ifjúságiként Kriszt
Annamária rúdugrásban 310 cm-es
egyéni csúccsal.
Bronzérmet nyert Szamosi András
ifjúsági rúdugrásban (410 cm), Baráti Patrícia mindössze 1 századra
a második és két századra az elsőtől
60 m síkon (7,74), majd 200 m síkon
(25,40 mp), mindkét távon egyéni
csúccsal. Szemjanyinov Paula a váltó arany és a 200 m ezüst mellé 60
m gáton begyűjtött egy bronzérmet is
(8,96 mp), míg Esztergály Koppány
kiváló versenyzéssel ifjúsági gerelyhajításban (50,05 m) és súlylökésben
(14,51 m) lett harmadik.

Gödöllői küzdősport-parádé

A mindössze 15 éves Kádár Norbert
lépett a szorítóba legelsőnek. A -62
kg-osok súlycsoportjában simán jutott a döntőbe, ahol egyhangú pontozással nyert és lett aranyérmes.
Majláth Bianka a -63 kg-osok között-

lépett a szorítóba. A gödöllői hölgy
egyértelmű győzelemmel érdemelte
ki a dobogó legfelsőbb fokát.
A klub két 17 éves versenyzője következett. Peteranecz Viktor egészen
a döntőig menetelt a -74kg-osok mezőnyében. A döntőben kétszer is rá
kellett számolnia az ellenfelére,
akit az utolsó menetben csak a
gong mentett meg, ennek ellenére mégis a hazai versenyzőé
lett az arany… Povázson Patrik
egy súlycsoporttal feljebb kesztyűzött. A fiatalember büszkén
hagyta el a ringet, miután kihirdették győztesként – sajnos,

VíVÁS – kADet éS JunioR euRóPA-BAJnokSÁg

Bancsics: egyéniben 7., csapatban 5. hely
Az elmúlt héten rendezték
meg a szlovéniai Mariborban
a Kadet és Junior vívó Európa-bajnokságot, ahol g
ödöllőiként Bancsics Máté kardvívó is pástra állhatott.
A fiatal gödöllői vívó a juniorok
mezőnyében képviselte hazánkat
kard fegyvernemben. Máté az egyéni küzdelmek során (59 induló) a
csoportmeccseket 3 győzelemmel

Negyedik
helyezettek:
Kovács
Emma ifi magasugrás (160 cm),
Koczkás Dóra junior 400 m (59,44
mp egyéni csúcs), Györe Fanni ifi
gerely (34,76 m egyéni csúcs), Renner Luca ifi 60 gát (9,03 mp) és távolugrás (5,60 m), Fekete Ábel ifi
3000 m (9:20.00).
Ötödik helyezettek: Fatér Zoltán ifi
rúd (370 cm), Csenyánszky Flóra ifi
60 m (8,03), Esztergály Koppány ifi
diszkosz (44,61 m).
Hatodik helyezettek: Kriszt Katalin
ifi magas (160 cm egyéni csúcs),
Nagy Imola junior 1500 m (5:08.35
egyéni csúcs), Kriszt Botond junior
60 gát (8,76mp).
Az atléták edzői: Kaptur Éva, Zsivóczky Attila, Szörényi István,
Máté Alpár, Karlik Pál, Körmendy
-kbKatalin, Gadanecz György.

LABDARúgÁS – HÁRmAS SikeR A HétVégén

Először nyert idehaza a GSK
Remekül teljesítettek a gödöllői labdarúgó csapatok az
elmúlt hétvégén. A megyei
I-ben szereplő Gödöllői SK
3-0-ra, a megyei II-es GEAC
3-1-re, míg a harmadik vonalban listavezető GSK II 11-1-re
verte soros ellenfelét.
Nagy Dániel együttese az ötödik
Taksonyt fogadta és verte meg, ezzel megszerezve a 2014/2015-ös
bajnokságban az első hazai győzelmét. A siker ellenére nem tudott feljebb lépni a tabellán, a GSK ugyanis
a riválisok is nyertek, így a Gödöllő
21 ponttal továbbra is a 11. helyet
foglalja el a pontvadászatban.
Pest megyei I. osztály, 17. forduló:
Gödöllői SK – Taksony SE 3-0 (10) Gól: Polyák Attila, Farkas Péter,
Nagy Tamás.
Megyei II. osztály – Menetel a
GEAC

küzDőSPoRt – WAkf oRSzÁgoS BAJnokSÁg

A Gödöllő Muay Thai és Boksz
Egyesület versenyzői ismét
parádésan szerepeltek a februári nyílt WAKF Országos
Bajnokságon. Varjú László és
Ócsai Zsolt edzőpáros tanítványai remekül kezdték az
idényt, bunyósaik 2 arany - és
3 ezüstérmet zsebelhettek be.
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és 2 vereséggel teljesítette és jutott
a főtáblára.
A 32 közé jutásért lengyel ellenfelét verte 15:11-re, majd a 16 közé
15:9-re múlta felül belga riválisát.
A nyolcaddöntőben is megmaradt
a lendület és görög ellenfele sem
okozott problémát Bancsicsnak,
15:12-re nyert. A negyeddöntő jelentette a végállomást, itt, a végül
bronzéremig jutó orosz vívó ellen
15:10-re kapott ki Navarrete Jó-

utána a bíró jelezte, hogy tévedett, így
mégis ellenfele nyert. Az, hogy Patrik
győzelmén senki nem csodálkozott,
hűen tükrözi, hogy mindhárom menet
kiegyenlített volt, ennek ellenére az
ezüst is szépen csillog. A verseny zárásaként az UBC versenyzője, Borbély
Károly bunyózhatott az aranyéremért.
A 92 kg-os sportoló nagyot küzdött a
döntőben, de végül a korántsem rossz
-ds2. hely jutott neki.

Elkapta a fonalat a Gödöllői EAC
csapata is, akik az elmúlt heti diadal
után (a 2. helyezett Aszódot verték),
ezúttal a tabella 6. helyén álló Isaszeget múlták felül 3-1-re. Az újabb
három ponttal Nagy Béla gárdája 19
pontos és a 9. helyre lépett előre csoportjában.

Pest megyei II. osztály északi-csoport, 17. forduló
Isaszegi SE – GEAC 1-3 (0-2)
Gól: Müller Péter, Angyal Zoltán,
Menyhárt Ákos.
Megyei III. osztály – 11 a 10 ellen
Tizenegyszer mattolta a Kerepes hálóját a GSK kettő a 17. játéknapon,
ezzel 42 ponttal továbbra is vezeti a tabellát csoportjában a csapat.
A történeti hűség kedvéért tegyük
hozzá, hogy a kerepesiek mindöszsze 10-en álltak ki, így a mindvégig
emberelőnyben játszó gödöllőiek
nagyarányú győzelme nem okozott
meglepetést.
A következő fordulóban az egy
meccsel és két ponttal a gödöllőiek
mögött álló Mogyoród FC-t fogadja
a GSK II.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 17. forduló
Kerepesi SBE – Gödöllői SK II 1-11
(0-4) Gól: Gál Levente (2), Tury
Viktor (2), Pakuts Barna (2), Szabó
László, Paragi Péter, Szeles Dávid,
Ács Zoltán, Pintér Krisztián.
-tt-

Megyei III. osztály 18. forduló
Március 14., szombat 15 óra
Gödöllői SK II – Mogyoród FC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

kéziLABDA – kettőS SikeR

Remek gödöllői fal
Kiváló védekezésének köszönhetően
mind a felnőtt, mind a junior csapat
nyerni tudott az elmúlt játéknapon az
NB II. északi-csoportjában a Heves
ellen hazai pályán.
Bartos Gábor együttese az első
játékrészben alapozta meg a sikert,
ugyanis ebben a 30 percben mindössze kilenc gólt kapott a Gödöllői
KSC. Győzelmével a csapat 22 pontos és továbbra is a 3. helyen áll.

A juniorok is kiváló védekezésüknek
köszönhetik az újabb három pontot.
Mácsár Gyula tanítványai 18 ponttal
a 2. helyen állnak csoportjukban a tabellán.
NB II északi csoport, 16. forduló
Gödöllői KSC – Heves SE 26-20
(14-9)
Juniorok: Gödöllői KSC – Heves SE
28-20
-ll-

LAkoSSÁgi gimnASztikA – úJRAtÖLtVe
zsef tanítványa és végzett a 7. helyen egyéniben.
A csapatküzdelmekben a Bancsics
Máté, Dobó István, Kossuth Bálint Péch Miklós alkotta junior férfi
kardcsapat az 5. helyen végzett 11
nemzet közül. A fiatalok a nyolcaddöntőben Belgiumot verték 45:31re, majd a negyeddöntőben 45:40re kaptak ki az oroszoktól. Az 5-8.
helyekért megvívott helyosztón a
magyar négyes előbb előbb a francia csapatot verte 45:24-re, majd az
5. helyért Nagy-Britanniát múlta felül 45:37-re és végeztek így az előkelő 5. helyen a mieink.
-li-

Köszönjük, hogy 2015ben is támogatja adója
1 %-val
a Kirchhofer József
Sportegyesületet!
Manó Maraton-Mini Maraton-Tájékozódási futás!

Adószám:
18721728-1-13

Az elmúlt ősszel már nagy sikert
arató ingyenes
városi Lakossági Gimnasztika
folytatja küldetését! A foglalkozások a Művészetek Háza

RÖPLABDÁS BÁL
A TEVA-Gödöllői Röplabda Club
jótékonysági bált rendez március 14én, szombaton este 19 órai kezdettel,
amelyre szeretettel meghívják Önt és
kedves családját!
Helyszín: Szent István Egyetem,
ALMA MATER Étterem.
Belépőjegy svédasztalos vacsorával:
4000 Ft. /fő
Bővebb infó: valogatott@gmail.com
Jegyek igényelhetők Szabados Istvántól a godollovolley@gmail.com
email címen, valamint Halla Csillától
a 06/30-746-5593-as számon!
Részvételével a gödöllői UTÁNPÓTLÁS röplabdázást támogatja!

51-52-es termében kerülnek megtartásra szerdánként 19-20 óra között!
INFÓ: 06-70/283-05-88
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Juhász Árpád emlékkiállítás a
GIM-Házban a Gödöllői Városi
Múzeum közreműködésével

Megnyitó:
2015. március 14. (szombat),
15 óra, GIM-Ház.
A kiállítás megtekinthető:
2015. május 18-ig,
minden szerdán 10–16 óráig
szombaton és vasárnap
14–18 óráig,
illetve előzetes bejelentkezés
alapján, más napokon is,
munkaidőben, 9 és 15 óra között:
GIM-Ház
(Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza)
Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax 28-419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Március 14., szombat, 11.00:
Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye
Március 14., szombat, 17.00: 
Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda
A Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak
hangversenye
„Művészetek Kertje – Gödöllő,
2015” – a kulturális tematikus
év nyitó rendezvénye
Március 18., szerda, 17.00:
A magánének tanszak kamarazenei hangversenye
Március 20., péntek, 17.00:
A zeneiskola gitárzenekarának
hangversenye (művészeti vezető: Braun Julianna)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, a Gödöllői Iparművészeti
Műhely, a Gödöllői Városi Múzeum és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány tisztelettel meghívja Önt
2015. március 14-én (szombaton) 15 órára a GIM-Házba
JUHÁSZ ÁRPÁD (1863-1914) EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁRA
A kiállítást köszönti: Gémesi György, Gödöllő polgármestere, Katona Szabó Erzsébet, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Kerényiné B. Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója.
A kiállítást megnyitja: Ninkov Kovacsev Olga PhD, a szabadkai Városi Múzeum művészettörténésze
A megnyitón bemutatásra kerül: Őriné Nagy Cecília Juhász Árpádról készült monográfiája, melyet a
Novi Sad-i (Újvidéki) Fórum kiadó adott ki 2015-ben.
Közreműködik: Ninkov Kovacsev Olga művészettörténész, a könyv szerkesztője és Virág Gábor, a Fórum
Könyvkiadó igazgatója
A kiállítás kurátora: Őriné Nagy Cecília, a Gödöllői Városi Múzeum művészettörténésze
A kurátor munkatársa: Badinszky Katalin
A kiállítás megtekinthető 2015. május 18-ig, minden szerdán 10 – 16 óráig, szombaton és vasárnap 14 –
18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon 9 és 15 óra között.
A program a „Művészetek Kertje – Gödöllő, 2015.” tematikus év rendezvénye
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza), Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu, e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil
szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzat pályázatot hirdet helyi
hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására,
amelyek kizárólag Gödöllő városához
kötődnek (2011. évi CLXXV. törvény.
2. §. bekezdései alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre:
– Pályázatot nyújthatnak be:
Magyarországon ténylegesen működő, Gödöllői székhellyel, adószámmal és számlaszámmal rendelkező
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat
ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapban *
jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi) és hiányos pályázati
adatlapot nem áll módunkban befogadni. Dátum, aláírás és pecsét kötelező eleme a pályázat benyújtásának.
Ha a civil szervezet nem bejegyzett,
akkor is tud pályázni bejegyzett szervezeten keresztül. Ebben az esetben
szükséges a bejegyzett szervezet és a
nem bejegyzett szervezet aláírása, pecsétje is a pályázati adatlapon.

HIRDETMÉNY
A Köztársasági Elnök, az Országos
Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére, a bírósági ülnökök általános választását 2015. március 7.
és 2015. április 30. napja közé eső
időtartamra tűzte ki (98/2015. (II.
11.) KE. határozat).
A Gödöllői Járásbíróság ülnökeit
Gödöllő város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, illetve települési
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg.
Ülnököt jelölhetnek a Gödöllői Járásbíróságra a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal
rendelkező magyar állampolgárok, a
bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve pártok.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíró-
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Közérdek
6. A támogató rendelkezésére álló
forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása.
Összege: 3.800 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható
költségek köre: a támogatási célhoz
közvetlenül kapcsolódó költségek
köre.
8. A támogatás jellege, formája:
vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2015. január 1. –
2015. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkormányzata
a „Támogatási megállapodás” aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően,
de legkésőbb 2016. január 31-ig az
összeg felhasználásáról elszámolni, a
jelen pályázati felhívásban szereplő
szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a
pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem
lehet): 2015. március 19. (csütörtök)
A pályázatokat 1. példányban kell
eljuttatni postai úton az alábbi

címre (Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (I. em. 112. iroda).
A pályázati adatlap 2015. március
03-tól beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal portáján vagy letölthető a
városi honlapról (www.godollo.hu/
hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően – akár formai,
akár tartalmi hibákkal – összeállított
pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai: 2015.
április 2.
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív
programokkal régóta működő civil
szervezetek, aktív kapcsolattartás a
többi gödöllői és más civil szervezetekkel, nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek (kizáró ok).
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
e-mailben és/vagy levélben 2015. április 7-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban:
személyesen a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabinet I. emelet
112-es irodájában, vagy e-mailben a
kovacs.reka@godollo.hu e-mail címen keresztül, vagy a 06-28/529-142es telefonszámon.

ság illetékességi területén alapfokú és
középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék és a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok
képviselő-testületeivel
megosztva, a Budakörnyéki Járásbíróság ülnökeit pedig a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.
A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló
nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve és
van-e választójoga.
A jelölt a jelölés elfogadását követően – haladéktalanul – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen
igazolási kötelezettségét elmulasztja,
ülnökké megválasztani nem lehet.

Jelölési határidő: 2015. március 20.
Jelölt lehet az a büntetlen előéletű,
30. életévet betöltött, a 70. életévét el
nem ért magyar állampolgár, akinek
választójoga van. A jelölést, annak elfogadását, valamint a büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt a Gödöllői Polgármesteri
Hivatal I. emelet 126. sz. szobájába
kell eljuttatni.
A jelölés bejelentése tartalmazza a
jelölőre vonatkozó adatokat is (név,
állandó lakcím, illetőleg szervezet
neve, címe és a jelölést aláíró képviselőjének megjelölése).
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (Gödöllő, Szabadság tér 7.),
illetve a város honlapján.
Az ülnökök választásával kapcsolatos további információ érdekében
hívható telefonszám: (28) 529-125)
Dr. Gémesi György sk.
Gödöllő város polgármestere

A Pest Megyei Kormányhivatal hirdetménye az általános iskolai beíratásról
A 2015/2016. TANÉVRE TÖRTÉNŐ BEÍRATÁS IDŐPONTJA:
2015. április 16.(csütörtök) 8-19 óra között
2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXV.törvény 50.§ (1) bekezdés értelmében az általános
iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal
élni. Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes tankerületi igazgatójához nyújthatja be.
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét beíratni,
és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követően 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első
évfolyamára.
dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 9-15-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Március 16-22-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

TISZTELT 9. VÁLASZTÓKÖRZET LAKÓI!
Körzetünk a város egyik legbékésebb és legcsendesebb része, de az elmúlt
időben több bűncselekmény is történt. Lakossági kezdeményezéssel összefogást és összehangolt fellépést javasol több itt lakó, felajánlva személyes
közreműködését is. Ennek összehangolására, az aktív részt vállalók csoportba tömörítése érdekében alakuló megbeszélést és egy civil összefogásra
épülő szervezet létrehozását tartjuk:
2015. március 13-án, 18:30-kor a Premontrei Gimnáziumban.
A rendezvényen részt vesz meghívottként a rendőrség körzeti megbízottja,
a Gödöllői Polgárőrség vezetője, a város alpolgármestere és közbiztonsági
tanácsnoka.
Minden tenni akarót szertettel várunk!
Tanka Benedek
ötletgazda-szervező

Szénási Szilvia
Tündérkert Egyesület
titkára

Halász Levente
önkormányzati
képviselő
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Mozaik

Mob.: +36/30-952-9987

Az

ErzsébEt Királyné szálloda étterme
étteremvezető-helyettest

keres.

Érdeklődni, jelentkezni önéletrajzzal:

sandor.kontos@gmail.com
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési 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.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
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Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÖZLEMÉNY

+Új építésű 1 szintes ikerházi lakások
eladók a kertvárosban 2szoba+ nappalis kulcsrakészen 19,5MFt i.áron, ill.
3+nappalis 21,9M-ért! 20-772-2429

+Gödöllő legjobb részén eladó,
157m2-es, nappali+4 szobás új építésű, modern családi ház! 2015.év közepi átadással, referenciamunkákkal
rendelkező, megbízható kivitelezés+Új építésű lakások a belvárosban eladók sel. Iár:43,9MFt. 20-944-7025
300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek nappali+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsi- +Épülő nappali+3 szobás ikerház Göbeállóval, tárolóval! 20-772-2429
döllő új építésű részén eladó! Saját te-

+Eladó a központban két szobás, dél- lek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitenyugati fekvésű lakás! Iár: 8 MFt!! 20- lezés, referenciákkal rendelkező építő.
Iár.: 29,9MFt 20-944-7025
804-2102
+Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten +Sürgősen Eladó lakást keresek közlakás földszinti 2 szobás, 56nm-es, fel- pontban (20)804-2102
újított, egyedi fűtésmérős, műanyag nyí+Gödöllőn, a Paál László közben, a városlászárós l0,9M-ós i.áron. 20-772-2429
központban, csendes helyen, 2 szoba+ét+Harasztban, sorházi, 119m2-es la- kezős, 60m2-es, konvektoros, tégla lakás,
kás, garázzsal, teraszokkal eladó! hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4
Iár:25.9MFt! 20-539-1988
mFt. Tel: 06-30-336-7266.

+Eladó két szobás erkélyes felújított
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
lakás Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.5
családi ház tulajdonostól áron alul GöMFt (20)804-2102
döllő kedvelt kertvárosi részén eladó.
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L.utcá- Tehermentes. Akár vállalkozásra is alban, földszinti, 40m2-es, két szobás la- kalmas. Két különálló szint, mindkettőn
kás kedvező 9MFt-os irányáron eladó! konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba.
+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
A házhoz tartozik még egy teljesen kü20-539-1988
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltalön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürtását nálunk, mert ezt biztos elolvassák +Eladó 1 szobás felújított lakás a János dő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
utcában Iár:7MFt. 20-804-2102
van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+SÜRGŐS! Gödöllőn, a Fácán soron
sorházi, 111m2-es lakás garázzsal, nappali+
három szobával, gardróbbal, kedve+Üdülő eladó Mátraszentimre - Fallósző
áron
eladó! Iár: 26.9MFt! 20-539-1988
kúton. Hirdetés azonosítója: 21252308.
Az ingatlan megtekinthető az ingatlan.
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
com - on. Irányár: 7.250.000ft. Tel.:
100-180m2 családi házat vagy eladó tel20/491-6604
ket. 20-944-7025
INGATLAN

+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).

Családbarát Munkahely díjat nyert a General Electric!
2014-ben, a nagyvállalati kategóriában Családbarát
Munkahely díjat nyert a General Electric (GE)
Hungary Kft. A sikerben elévülhetetlen érdemei
vannak a kezdeményezésekben gyakran úttörő
szerepet is magára vállaló GE Power & Water divízió
veresegyházi üzemének, avagy ahogy mindenki
ismeri Veresegyházon, a Kisrét utcai „nagy GE”-nek.
De miben is áll a családbarát munkahely valójában?
Erről beszélgettünk Szabó Letícia HR igazgatóval és
Csányi Cecília HR managerrel.

kihívás összehangolni ezt a két területet és ahol tudunk,
próbálunk segíteni ebben.

A kritikus pont a munkavállalók és a cégek
együttműködésében mindig az, amikor a
gyereknevelési szempontok ütköznek a vállalat
érdekeivel. Ezt hogy kezelik?
A legfontosabb, hogy a vállalati kultúra értékként
és nem problémaként tekint a gyerekes szülőkre.
Magyarországi üzletágainkban több mint 13 ezer
munkavállaló, 6 ezer szülő és 10 ezer gyermek van.
A veresegyházi telephelyünkön 536 munkatársunknak
940 gyermeke van. Ez 1,75 átlagosan és a legtöbben
kisgyermekes szülők, ami talán a legnehezebb időszak
ebből a szempontból. Egyszerűen a cég érdekeivel
is szembehelyezkedő hozzáállás lenne, ha ezeket
az adatokat ﬁgyelmen kívül hagyva kezelnénk a
szakembereinket. Ezért egy sor olyan megoldást
dolgoztunk ki, amelyek megkönnyítik a magánélet és
a karrier összeegyeztetését, miközben adott esetben
még növelik is a hatékonyságot. Megértjük, hogy

A legfontosabb talán a munkaidő kérdése.
Így van. A legnagyobb gondot a gyerekek elhelyezése,
az ügyintézések ütközése szokta jelenteni a kötött
munkaidőben dolgozóknak. Kezdetben a kismamák
munkába való visszaintegrálásra fókuszáltunk.
Időközben azonban rá kellett jönni, hogy nem csak
kismamák, de dolgozó férﬁak, apák, és idős szüleiket
támogató kollégák is ilyen gondokkal küzdenek,
hasonló programban szívesen részt vennének. A
rugalmas munkarendi megoldásaink közé tartozik
például a telephelyünkön minden szellemi munkatárs
számára elérhető kötetlen munkarend, de van példa a
részmunkaidőre egészen a munkahelyi, plusz otthonról
való munkavégzési lehetőségekig. Ezen kívül nagyon
népszerűek a program egyéb elemei, mint például a
gyermekeseket támogató képzések, az életvezetési
tanácsadás, táborozási lehetőség iskolai szünet
időszakban, vagy akár az egyszerűnek tűnő lépések,
a családbarát iroda, a bejárathoz közeli elkülönített
parkolók gyermeket váró hölgyeknek, a helybe jövő
postai szolgáltatás és a meleg étel hazaviteli lehetőség is.

a többieket nem zavarják. Sőt, akár le is lehet fektetni
a délutáni alvásra. A gyerekek egyébként is részei
valamilyen szinten a cég életének. Hiszen az otthon
lévőket évente meghívjuk egy ún. kismama napra (kb. 3
órás program), amikor is behozhatják a kisgyermeküket,
biztosítunk egy játszósarkot és felügyeletet. Eközben
pedig a vezetés tájékoztatja őket a cégnél történt
változásokról, aktuális szervezeti felépítésről, nyitott
munkaköreinkről, illetve lehetőségekről, közben
persze találkozhatnak egymással és a vezetőkkel is,
így benne maradhatnak a cég vérkeringésében. Ahogy
ezt a célt szolgálják a családi napjaink és a karácsonyi
ünnepségeink is.

Munkavállalói szempontból jól hangzik mindez,
ám a magyarországi tapasztalatok szerint a
vezetők lehetőleg kerülik az összes olyan lehetőség
bevezetését, ahol a dolgozók kikerülnek a közvetlen
ellenőrzés alól.
Bármilyen hihetetlen, ez az egész rendszer sokkal
hatékonyabb, inspiratívabb, mint a hagyományos.
A kollégák a lehetőségekkel az esetek többségében
nem élnek vissza, ellenkezőleg: elkötelezettebbekké
válnak a GE iránt. De természetesen erre a vezetőket is
Úgy hallottam akár gyerekkel is be lehet jönni felkészítjük, úgynevezett érzékenyítő tréning keretében
dolgozni a munkahelyre.
tudatosítjuk bennük a családbarát megoldások előnyeit.
A gyermekbarát iroda erre lett kialakítva. Egy foglalási
Kovács Péter
rend szerint lehet előjegyezni, és miközben az anya vagy
Veresi Krónika
apa dolgozik, a gyerek úgy tud játszani mellette, hogy
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+Remsey krt-on mélygarázsban garázs- +(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór
utcában egy nappali+2szobás szuterébeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
nes igényesen kialakított lakóház, kerti
+(3869) Eladó Gödöllő királytelepi ré- medencével, nagy terasszal. A szuterénszén egy 1000nm-es szép ősfás, bokros, ben több funkcióra alkalmas helységgel.
fenyős, szépen gondozott, újonnan telepí- Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással.
tett díszkertes telken egy nappali+3szo- I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
bás szigetelt teljesen felújított, teraszokkal ellátott 135nm alapterületű polgári +(3874) Eladó Gödöllő Fenyvesi részén
családi ház. Az ingatlan nagyon csendes egy nappali+3szobás családi ház. Az
nyugodt helyen található. Telken belül 2 épület alatt 130nm szuterén van kialakítkocsira alkalmas kocsi beálló van kialakít- va, mely éveken keresztül élelmiszerboltva. Az épület saroktelken helyezkedik el, ként üzemelt. Jelenleg át van minősítve
mely tökéletes életteret biztosít. I.á.: 36 tárolóvá. A telek mérete 1240nm, parmFt 20-919-4870
kosított. Ár-érték tekintetében egy kedvező áron kínáljuk 27,9 mFt irányárért.
+(3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park 20-919-4870
közelében a Körösfői utcában egy 2szobás teljesen felújított ikerház külön utcai +Eladó Gödöllő Fenyvesi részén egy 4labejárattal, hozzá tartozó kis kerttel, boros- kásos társasházban egy 110nmes nappincével, terasszal, sok-sok örökzölddel pali+3szobás 2fürdőszobás igényesen
telepített. Az udvarban téglából épült kerti kialakított, udvarrésszel rendelkező örökszauna, mosdóval, zuhanyzóval + kemen- lakás, automata garázsajtóval ellátott gace. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
rázzsal. I.á.: 27,9 mFt 20-919-4870
+(3860) Eladó Gödöllőn egy forgalmas
helyen egy 100nm-es üzlet ingyen parkolási lehetőséggel. Az ingatlan lakásként is funkcionálhat. Két vizesblokkal
rendelkező zöldövezeti részen az Erzsébet Park szomszédságában található.
Kiválóan alkalmas bármely rendelőnek,
irodának, üzletnek, kereskedelmi célra.
I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+(3875) Eladó Gödöllőn egy kastély mögötti utcában egy 2szobás kis családi ház
239nm-es telken. Az ingatlan teljes közművel ellátott, gyümölcsfákkal telepített, melynek irányára 14,8 mFt 20-919-4870

+Királytelepen 1047 nm-es telken kb.
50 nm-es ház eladó. Összközműves. Iár:
14,6 MFt. Érd: 30/292-5857

KÍNÁLATUNKBÓL: • Csanakban 1+3 szobás újszerű,
energiatakarékos családi ház eladó. Iár: 33,5 mFt.
• Felújítandó, régi, 5 szobás villa az Antal-hegy
lábánál ősfás kertben. Iá: 36 mFt.
• Fácán sori lakótelepen 36 nm-es, részben felújított,
földszinti lakás eladó. Iá:8,7 mFt.
• A Csanakban, 4 szobás, elegáns, földszintes ikerház fél eladó. Irányár: 35 mFt.

Bővebb információért keresse irodánkat!

+Isaszegen, főúton többszintes, többgenerációs családi ház nagyon jó állapotban eladó. Tel: 30/2158-539
+DOMONYVÖLGYBEN a strandtól
1500 m-re és a Kettes horgásztó között, kettő egymás mögötti, egyenként
300 négyszögöles telek eladó. Érd:
20/260-8636

ALBÉRLET KIADÓ
+Két szobás társasházi 1. Emeleti öröklakás egyik szobája társbérletbe kiadó
Gödöllő központjában. Érd.: 70-3182127 (egész nap)

+ÜZLETHELYISÉG kiadó a Bethlen
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: G.u., Szőlő u. sarkán - 40 nm - reális
áron. Riasztóval, ingyenes parkolással.
20/9455-583.
Érd: 30/9529-710
+Gödöllő központjában -Kossuth L.
utcában- 2 emeleti 64nm lakás kiadó
hosszú távra nemdohányzó lakóknak.
ÁLLÁS
Ár: kedvező. Kéthavi kaució szükséges.
Érd: 30/6643-092.

+Eladó Gödöllőn júliusi átadással újon+Máriabesnyőn csendes környezetben
nan épített nappali+3szobás, teraszos,
részben bútorozott, fafűtésű, egy szokertkapcsolatos két ikerház kulcsrakész
ba-konyha, fürdő 1-2 személy részére kiállapotban. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
adó. 45.000 + 2 havi kaució szükséges.
+(3876) Eladó Gödöllőn a belvárosban
20/359-4223
egy 70nm-es nyeregtetős vert falból épí- +(3855) Eladó Szadán 2473nm területű
tett 2szobás kis parasztház 270nm-es 40m széles gyümölcsfákkal, szőlővel tele- +Gödöllő belvárosában 90 nm-es, 1.em.
pített, déli fekvésű, teljes közművel ellátott
telekkel. I.á.: 13,8 mFt 20-919-4870
(3 szoba, nappali, konyha) lakás, mely
építési telek. I.á.: 15 mFt 20-919-4870
irodának is alkalmas, hosszútávra kiadó.
+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
20/932-5415
egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű la- +Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcákóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es ban egy 520nm-es telken egy 35nm-es
telken. A tetőtér beépíthető. A ház kes- lakóház-udvar megjelölésű épület. A
keny, ezért a keresztben lévő gerendák telken 23 gyümölcsfa van telepítve. I.á.: ÜZLET, IRODA, GARÁZS
miatt az összes belső fal kiüthető és tet- 11,9 mFt 20-919-4870
szés szerint átrendezhető, ha nem meg+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
felelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt +(3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
utcában egy 1000nm-es telken egy
20-919-4870
20/9455-583.
100nm-es 3szobás téglaépítésű családi
+Eladó Veresen egy 1000nm-es építési ház, mely teljes egészében alápincézett. +Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség kontelek egy téglaépítésű melléképülettel I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
vektorral, légkondival, riasztóval üzlet
alkalmi áron: 8,5 mFt 20-919-4870
vagy iroda céljára kiadó. Tel.: 30/2242+(3873) Eladó Gödöllőn a Tábornok
653.
+Eladó Gödöllőn a belvárosban egy utca közelében egy nappali+2szobás
40nm-es nappali+fél szobás földszinti 2fürdőszobás ikerház egyik fele, mely- +A Szent Imre utca és a Remsey Jenő
hez garázs és szuterén tartozik. Az krt. sarkán lévő mélygarázsban kocsibelakás. I.á.: 9 mFt 20-919-4870
ingatlanon két déli fekvésű erkély van álló hosszútávra kiadó vagy eladó. Érd:
+(3852) Eladó Veresegyházán a város- kialakítva. A telek 524nm. A ház alap- 30/9589-329
központban egy nappali+4szobás ki- területe 115nm. Eladási ára 19,9 mFt
váló minőségű, szép megjelenésű csa- 20-919-4870
+Gödöllő központjában a Petőfi tér
ládi ház nagyméretű kertkapcsolatos
13/3 alatt 40 nm-es ÜZLET kiadó/ elterasszal több szobából erkélykapcso- +Gödöllőn Szabó P. utcában eladó 80 adó. Érd: 70/535-4474
lat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték m2-es tégla családi ház 951 m2 telekkel, irányár: 24,3 M Ft. www.lipcsey.com +GARÁZS KIADÓ a PATAKTÉRI GAarány: 27,9 mFt 20-919-4870
30-6336-110.
RÁZSSORON. 10.000.-Ft/hó. Érd:
+(3865) Eladó Gödöllő királytelepi ré30/502-4148
szén egy nappali+5 szobás kifogásta- +Eladó Gödöllőn a Szent János utcálan állapotú 3 szintes 214nm összalap- ban 2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es, nem le- +Gödöllőn a szökőkútnál 17 nm-es ÜZterületű (alsó szint 74nm) családi ház lakott lakás. Körbe van fűtve, ezért kevés LETHELYISÉG kiadó. Tel: 30/272-8158
528nm-es telken garázzsal, pincével a rezsi! Iár: 10,2 MFt. Tel: 20/447-3391
beépített tetőtérrel. Fűtése gázkazánnal
történik és a nappaliban található egy +Eladó XVII. Kerület Rákoscsaba Újcserépkályha. Minden szinten van wc, telepen 68nm-es kertes családi ház. 2
fürdőszoba. Az alsó szint iroda, műhely, szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba,
illetve üzlet részére készült, külön bejá- kamra, szerszámos, fatároló. Fűtése
rattal is rendelkezik, a hozzá tartozó elő- cserépkályha. Iár: 11,8MFt. 30/605térrel, tároló helyiséggel és kazánházzal 2921, 30/811-2907
együtt a lakótértől teljesen elkülöníthe+Eladó Gödöllő, Kossuth L. utca csentő, kis ráfordítással külön család számádes helyén, szigetelt háztömbben 1.em.
ra is alkalmassá tehető. I.á.: 38 mFt 2057 nm-es, 2 szobás felújított lakás. Iár:
919-4870
10,8MFt. 30/3789-840

+Gödöllői éttermünkbe keresünk felszolgálót-pultost. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címen lehet fényképes
önéletrajzzal.
+SZAKÁCSOT felveszünk a Sziget Vendéglőbe. Tel: 20/3309-564
Kapacitásbővítésünkre tekintettel pénzügyi
csapatunk erősítése céljából ﬁatalos, lelkes
munkatársat keresünk

Pénzügyi munkatárs
pozícióba.

A nálunk dolgozó munkatársak precízek, jó problémamegoldó képességűek és gyors, pontos

munkavégzéssel biztosítják a kitűzött cél megvalósítását, ezzel segítve vállalatunk folyamatos
növekedését.
Elvárás: képesített könyvelő
(mérlegképes könyvelői képesítés nem feltétel)
Az új munkatárs munkaköre a hagyományos
könyvelési alap feladatokon túl számlázást és egyéb
pénzügyi ügyintézői tevékenységeket foglal magába.
Vállalatunk Budapest vonzáskörzetének észak-keleti
régiójában helyezkedik el. A 20 éves múltra visszatekintő vállalkozás saját területén az európai piac egyik
meghatározó és dinamikusan fejlődő piaci szereplője.
Csapatunkhoz történő csatlakozásához várjuk fényképes önéletrajzát ﬁzetési igényének megjelölésével
a konyvelopalyazat2015@gmail.com e- mail címre.
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+Fiatal, érettségizett, jó számítógép ismerettel rendelkező rugalmas munkaerőt keresünk, gödöllői adminisztrációs munkára.
Munkaidő: 06:30-15:00 óráig. Jelentkezni
lehet fényképes önéletrajz elküldésével,
bérigény megjelöléssel a hem@elmuszolg.
hu email címre.

Megszüntetjük a szegénységet és a pénztelenséget!
Meglehet azt a pénzt keresni, amenynyire szüksége van!

Tegye rendbe anyagi helyzetét, rövid időn belül!

Előadás keretén belül hallgassa meg
programunkat. 1 óra időtartam.
Előadó: Tóth Miklós vállalkozó
Hely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. (civil ház) Időpont: 2015.03.16-tól minden
hétfőn 18.00-tól és szerdán 19.10-től

+Pénzügyi és személyügyi ismeretekkel
és több év szakmai tapasztalattal rendelkező személyügyi és pénzügyi ügyintézőt keresünk gödöllői irodánkba. Munkaidő: 06:30-15:00 óráig.
Jelentkezni lehet fényképes, szakmai önéletrajz elküldésével és bérigény megjelöléssel a hem@elmuszolg.hu email címre.
+A HáGK Méhészeti Intézet legalább 5
év szakmai gyakorlattal rendelkező MÉHÉSZT keres márciusi kezdéssel. Érd:
28/511-347, 28/511-338

+FODRÁSZT és KOZMETIKUST keresünk szépségszalonba. Tel: 70/7753-255
+INFORMÁCIÓ = PÉNZ Nálunk ezt
gyakorlatban megtapasztalhatja. Vállalkozói munkatársainkat keressük
Pest megyében jól jövedelmező, független tanácsadói feladatkör (nem
biztosító, nem bank) betöltésére.
Kiváló kapcsolatteremtés, számítógépes ismeretek, internet kapcsolat
szükségesek. Jelentkezés és további
információ:
fidela.klmn@gmail.com,
30/300-7306

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása.
+A domonyvölgyi Lázár Lovaspark gyaCirkók, gázkészülékek, konvektorok
korlattal rendelkező szakácsot, konyhai
karbantartása felújítása, javítása. Tel:
kisegítőt és felszolgálót keres. Jó csa20/9527-289, 28/476-229
pat, rugalmas munkaidő, versenyképes
fizetés. Jelentkezését e-mailben, önélet- +Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
rajzzal a lazarlovaspark@lazarlovaspark. MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZEREhu címre várjuk.
LÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20%
kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679

+BONITA SZALON, Gödöllő Belvárosában, KOZMETIKUS kolléganőt keres.
Évek óta működő, vendégkörrel ren- SZOLGÁLTATÁS
delkező kozmetikánk babavárás miatt
megüresedik. Fodrászok mellett, biztos
munkahely! Érd: 70/390-2818 Véber
Szilvia tulajdonos.
+Fiatal, nagy munkabírású, számítógéphez értő, nemdohányzó, jogosítvánnyal
rendelkező kollégák jelentkezését várjuk RAKTÁRI, illetve ÁRUKISZÁLLÍTÁSI
munkakörbe. Jelentkezni: 30/659-2161
+Veresegyházi műanyagipari üzem keres
minimum
szakmunkás
végzettségű, legalább 5
éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalót gépbeállítói, üzemeletetői munkakörbe.
Elvárások: pneumatikus,
elektromos, mechanikus
berendezésekkel
való
munkában szerzett jártasság. Előnyt jelent a
fröccsöntő gépek és célgépek területén szerzett
tapasztalat. Önéletrajzát
az alábbi email címre,
telefonszámon
várjuk:
plastweld@karsai.hu,
28/387-761

+TEGYE RENDBE ANYAGI HELYZETÉT NÉHÁNY HÓNAP ALATT! Keressen heti 60 ezret adózottan, akár munka
mellett is! Hogy lehetséges ez? Bemutatóm egy óra időtartam, március 16tól minden hétfőn 18.00-tól és szerdán
19.10-től. Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. (Civil ház)

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyel- RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott árusítása. Minden, ami a költöztetéshez
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. kell. Hadnagy Árpád 20/423-4828
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás, rotációzás, gyomirtás, gyepszellőztetés. Tel.: 30/622-7421, e-mail:
fukaszalasgodollo@gmail.com

+Megbízható hölgy csa- +KERTGONDOZÁS: metszés, permeteládi házak takarítását vál- zés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
lalja. Tel: 70/242-6949
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala+2013-tól nyugdíjas pe- pos, megbízható munka rendszeresen
dagógus heti 2 alkalom- és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
mal gyermekfelügyeletet
és korrepetálást vállal +SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ8-11 éves korig. Tel: ZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes +MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyármunka! Tel: 20/4-359-650
20/234-4384
tótól! Fából és műanyagból. REDŐNY,
+KÖNYVELÉS,
cégalapítás,
mun- RELUXA. Fix és mozgatható szúnyoghákabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöl- lók. Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel:
lő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-20-262-0289
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06+KERTGONDOZÁS. Fák, bokrok, ül28-784-752
tetvények: kivágása, metszése, perme+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rö- tezése, újratelepítése. Ásás, rotációs
vid határidővel, kedvező áron, bútormoz- kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás. Zöld
gatással, akár azonnali kezdéssel is, in- hulladék elszállítás. Árok és ereszcsagyenes felméréssel, több éves szakmai torna tisztítás. Kerítés építés, javítás,
festés. 30/747-6090
tapasztalattal. 20/325-4944
+„Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. Elvetemedett ajtók, ablakok
javítása, szigetelése, zsanérok, zárak cseréje, mázolás előtti munkák. KIKA, IKEA,
JYSK bútorok összeszerelése. 20/20-38718 dr.asztalos.javitas@gmail.com

+Lieutenant Kft vállalja családi házak,
lakások felújítását – átalakítását – bővítését, épületgépészeti, építőmesteri
munkáit. Elérhetőség: 70/6300-866,
email: lieutenantkft@gmail.com
+Kertésztechnikus metszéseket, KERTÉPÍTÉST, fenntartást vállal. Tel: 30/320-8360

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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+SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS – LAMINÁLT PARKETTÁZÁS. KORREKT ÁRAK! GARANCIA!
20/5566-047
+KERTI MUNKÁT vállalnék: metszés,
ásás, permetezés, fűnyírás, favágás.
Érd: 20/9912-406

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+Fáj alába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz2014. 720ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó Méhé+Almásy Katalin vásárol legmagasabb szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, +MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Luszobrokat, könyveket, csillárt, szőrme- dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hársbundát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, , Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-,
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, Lépesméz, Propolisz kapható. 3kg fölött
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállás- házhoz szállítjuk. 30/9891-721
sal, hétvégén is. 30/308-9148
+MASSZÁZS az Éva Szalonban! Gödöl+KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett
lőn a legolcsóbban! Tel: 70/211-5373
+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét marhatrágya 60 l-es kiszerelésben -800
várjuk régi és új vásárlóinkat CSÁNYI Ft/zsák- rendelhető: 20/4699-295
+Különleges munkáiról ismert MŰKÖR- télálló almával. (Idared, Zöld és KR-11
MÖS az alábbi számon várja hívásod: (Jonatán-Starking)). Ár: 60-120 Ft-ig. +Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
Horváth Judit 30/827-2654
20/9455-583.
Tel: 28/411-298, 20/4359-650
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló
kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs
díjtalan kiszállással vásárol a
ntik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
+MASSZÁZS Gödöllőn. Frissítő, átmozgató, gyógyító energiákkal. MASSZÁZS- áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759,
TANÍTÁS egyéneknek vagy pároknak is. 70/942-0806, 20/465-1961
Helyszínre is kimegyek! 20/499-7306
+HASZNÁLT BARKÁCSGÉPEK azonnali készpénzes felvásárlása. Hívjon bizalommal! 20/9463-409

OKTATÁS

+Olcsón eladó teljesen új Model Home
típusú vízszűrő toronyrendszer, kapacitása 20 l. Érd: 20/234-4348
+Gyönyörű OSZLOPTUJÁK kaphatók
Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000
közül választhat. Illetve FUTÓRÓZSÁK
szintén nagy választékban eladók. Tel:
30/569-8137

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/ félintenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános
nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN,
diplomás és anyanyelvi tanárokkal, kedvezményes óradíjakkal. Kedvezményes
felkészítés City&Guilds akkreditált a
ngol nyelvvizsgára a z I.L.I. vizsgáztatóival.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 20/556-2653

+Igazi házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, sonka, szalonna, hurka, disznósajt
kapható! Tel: 20/440-9742

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. ben) 06-30/536-4300, 28/611-728
Minden szinten minden korosztálynak.
ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettsé- KIRÁNDULÁS
gire felkészítés. Egész nap. Érd: 30/6110036 Kollarics Katalin
+Törökországi körutazást szervezünk a
megszokott magas színvonalon. 2015.okt.
+2013-tól nyugdíjas pedagógus heti 2 alka- 9-20. Félpanzió. 189.600,- Az autóbusz
lommal gyermekfelügyeletet és korrepetá- Gödöllőről indul és oda is érkezik. Érd:
lást vállal 8-11 éves korig. Tel: 20/234-4384 28/415-685, 30/268-5596 Tóthné Anci
ADÁS~VÉTEL

EGYÉB

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
+Hastáncosnő
minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.:
20/9455-583.
0630 8518 763

fellépést

vállal.

Tel.:

NÉGY HÓNAP ALATT FELSŐFOKÚ - TÍZ HÉT
ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával

- Kedves Blanka,
bizonyára sokakat meglep, hogy
lehetséges ilyen
rövid idő alatt
nulláról felsőfokú nyelvvizsgát
tenni. Talán az is
szerepet játszott
ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem,
de a sikerhez vezető úton a döntő tényezőt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
- Tudtommal pontosan négy hónappal az
után, hogy először kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a nap legjobb
szóbeli vizsgáját produkálta - felsőfokon!
- Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív
Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40 órát
tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak
tanulni, gyakorolni. Sőt, a sikerélmény, hogy
már az első lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált.
Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe
fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
- Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló
és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerő nyelvtanár. Így ritka rálátása
lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus
sikerének kulcsa? Mitől igazán újszerű és
hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?
- Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetű
tananyaggal, személyes meggyőződésem, hogy
ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdők/
újrakezdők számára, ill. akik rendszerezni vagy
felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
- Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul
egyéni tanulással, tanári segítség nélkül,
egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?

- Valóban így történt. A módszer
a Kreatív Nyelvtanulás, melynek
kidolgozója Gaál
Ottó, aki 27 középfokú állami
nyelvvizsgájával
a nyelvtanulás
egyéni bajnoka
Magyarországon.
- Mitől más és
mitől ilyen sikeres ez a módszer?
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a
kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni tudtam magamat. Nem voltt
stressz, de volt helyette sikerélmény, viszszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD minőségűű
hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
- Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív
Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol,
svéd, norvég, dán, orosz, portugál, holland,
eszperantó és horvát nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal
együtt 21.990 Ft, ez alig egy tucat magánóra
költségeinek felel meg.
- Úgy tudom, Gödöllőn is lesz vásárlással
egybekötött termékbemutató.
- Igen, a tananyagokat bárki megtekintheti és
megvásárolhatja:

Művészetek Háza (Szabadság út 6.)
2015. március 18-án(szerda) és
2015. március 26-án (csütörtök)
17-19 óráig.
- Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Szeretettel várunk minden tanácsot kérő érdeklődőt akár kérdéseivel akár problémáival!
Behring Balázs

Infó és megrendelés: www.kreativnyelvtan.hu tel: 0630/318-4953
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. MÁRCIUS 17.
Megfejtés: A Gödöllői Királyi Kastély egyik kiállítása.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Benczérné Molnár Ilona, Szőlő u.
24., Géczy Katalin, Szabadság út 163.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szigeti Gábor, Kertész köz 6., Fellegi Pálné, Palotakert 16. F. u. 2./A.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Iványi Györgyné, Széchenyi u. 38.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Szilágyi Lászlóné, Százszorszép u. 1., Angyal Mária, Komáromi u. 16.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Vulcz Lászlóné,
Országalma u. 35., Váradi Valéria, Antalhegyi u. 16/b.

2015. március 10.

