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and Innovation Center Kft. új, gödöllői irodáját a Rézgombos Inkubátorházban. (3. oldal)
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A magyar filmművészet rejtelmeibe, a hazai
mozicsillagok világába kalauzolt el a Kávéházi
(6. oldal)
Esték legújabb rendezvénye.

Női röplabdabajnoki elődöntő, 1. mérkőzés:
TEVA-GRC–Linamar-BRSE 2:3 (23, -18, 13,
(8. oldal)
-14, -9)

Indulnak a pályázatok!

KÖLTÉSZET NAPI SZOBORAVATÓ A VÁROS FŐTERÉN
vesen főtéren, majd a város vezetése a szakmai zsűri mellett a helyi
képző- és iparművészek, a kulturális intézmények vezetői és óvodások, általános- és középiskolások
véleményét is kikérte. A sok jó
javaslat közül olyan művet kellett
kiválasztani, ami amellett, hogy
illik a város nappalijaként számon
tartott főtérre, egyaránt szól az itt
élőkhöz és az ide látogatókhoz,
ugyanakkor meg kellett felelnie az
NKA pályázati kiírásának is.
A beérkezett pályaművek közül Erős Apolka Munkácsy-díjas
szobrászművész alkotása egyhangú támogatást kapott, még a gyerekeknek is ez tetszett a legjobban.
– A szobor nem csak az altatásról, az
alvásról szól, hanem a jövőről is. Szép,
pozitív üzenet mindenkinek – mondta
Gémesi György.

Közeledik április 22., azaz a Föld napja. Gödöllő város önkormányzata ehhez
kapcsolódóan idén is meghirdeti a Tiszta Udvar–Rendes Ház pályázatot, ami az
elmúlt években sokakat ösztönzött arra,
hogy szzebbé, rendezettebbé varázsolják
közveetlen laakókkörnyyez tüket. Az idén
azonbban hárrom pályyázatot s kiír az önkormányzat.
A Tisztaa Udvaar–Rendes Ház pályázat
soránn iddén „A
A legsszebb teraszt” keresi
majd a zsűri, ami ismét árom kategóriában (családi házas, többlakásos házas, és
legszzebb utca) bírálja el a pályázatokat.
Szinntén pályázatoot ír ki az önkorA G dölllő Fája 015” cím elmáányzatt „A
nyerésére, s ennek keretében a lakosság
javaslatai alapjánn válassztják ki azt a fát,
amit nevezznekk a agyaroországi Év Fája
2016 verrsenyree is.
Idén (első alkalommal) az önkormányzat külön szeretné megszólítani a
gyerekeket is. Nekik szól az a rajzpályázat, amit a „FÁK GÖDÖLLŐ PARKJAIBAN 2015” CÍM ELNYERÉSÉRE
hirdetnek meg.

(folytatás a 6. oldalon)

(A pályázati kiírások a 2. oldalon.)

Április 11-én, József Attila
születésének 110. évfordulóján avatták fel Gödöllőn a
költő Altató című verséből
ismert kis Balázs szobrát
a Magyar Költészet Napja
keretében. A Gödöllő főterén álló szobor megvalósítására a múlt év júniusában
5 millió forint, a legmagasabb támogatást nyert Gödöllő város önkormányzata
a Nemzeti Kulturális Alap
Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatán, amit
3 millió forinttal egészített
ki, valamint biztosította a
terület rendezésének további költségeit.

Fotó: Tatár Attila

Kis Balázs nagy napja

A rendezvényen dr. Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt, aki
úgy fogalmazott, ennél autentikusab-

ban nem is lehetett volna megemlékezni a Magyar Költészet Napjáról, mint
egy szoborral, ami József Attila egy
olyan verse alapján jött létre, amit Magyarországon talán mindenki ismer.

A polgármester elmondta, a város
megújult főterére kerülő szobor kiválasztását hosszas egyeztetés sorozat
előzte meg: közvélemény kutatás, hogy
az itt élők milyen szobrot látnának szí-

Tiszta
T
iszta
Udvar
U
dvar
Rendes
R
endes
Ház
H
áz

2 gödöllői szolgálat

VÜSZI: KÜLÖN CSAPAT DOLGOZIK A LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEKEN
Gyorsabb és hatékonyabb reagálás a
lakossági bejelentésekre, ez jellemzi
a VÜSZI Nonprofit Kft. új ügyfélszolgálati stratégiáját az átalakítás
után. Többek között erről esett szó
azon az egyeztetésen, amit április
13-án tartottak a VÜSZI munkatársai
számára.
Itt mutatták be többek között azt az
ügyfélszolgálati feladatokhoz ellátására beállított gépjárművet, ami
azoknak a szakembereknek a munkáját segíti majd, akik a lakossági

bejelentésekhez vonulnak ki a felmerülő
problémák ellátására.
Ebben a rendszerint
három fős csapatban
mindig a szükséges
szakemberek kapnak
helyet. Lantai Csaba úgy fogalmazott
a lezárult átalakítás
szervezettebb, hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Ellenőrzi a bekötéseket a DMRV
Hogy ne legyenek
üzemeltetési problémák
A szennyvízelvezető és tisztító rendszerek üzemeltetése során számos
külső behatás éri a rendszer különböző elemeit, melyek hibák kialakulásához, üzemzavarhoz, és esetenként
szennyvíz kilépéshez vezetnek. Mivel a hibák közül jó néhány tudatos
felhasználói magatartás esetén megelőzhető lenne, a DMRV a közeljövőben ellenőrizni fogja a felhasználási
helyeken a bekötések szabályosságát.
A társaság által üzemeltetett csatornahálózatot kizárólag szennyvizek
elvezetésére létesítették. Amenynyiben nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába, gondot és
többletköltséget okoz a szennyvízzel
történő együttes elszállítása (szenny-

vízátemelők túlterhelése), amely
időnként szennyvízkiömléshez, ez által fertőzésveszély kialakulásához is
vezethet. A csapadékvíz miatt hirtelen megnövekedő mennyiségű – ezért
hígabb – szennyvíz, a szennyvíztisztító telepeken költséges technológiai beavatkozásokat igényel, melyek
környezettudatos felhasználói magatartással megelőzhetőek lennének.
Az ingatlanok tetőfelületein, valamint szilárd burkolatú udvartéri felületein keletkező csapadékvíz bevezetése a szennyvízcsatorna hálózatba
jogszabály ellenes [58/2013. (II.27.)
Kormányrendelet 85. § (5); (6) bekezdés], felderítése esetén szabálytalan közműhasználat miatti bírság
és megnövekedett csatornahasználati pótdíj kivetésére jogosítja fel a
közműszolgáltatót! Ugyanezek az
előírások vonatkoznak a gazdálkodó

szervezetekre, valamint a közterületi
csapadékvíz elvezető rendszerek elemeinek (árkok, víznyelők, csapadékvíz csatornák) szennyvízcsatornára
történő rákötése esetében is.
Fontos közérdek tehát, hogy azokon
az ingatlanokon, ahol a csapadékvíz
bevezetésre került a szennyvízcsatorna hálózatba, ezt az állapotot mielőbb
megszüntessék. A jogszabályok betartása a szolgáltatás biztonságának
növelése, valamint környezetünk
védelme érdekében a DMRV munkatársai a következő időszakban fokozottan ellenőrizni fogják. Fontos
tudni, hogy a hatályos jogszabályok
felhatalmazzák a szolgáltatót, hogy
a közművek igénybevételének szabályszerűségét az ingatlanon belül is
ellenőrizzék.
A DMRV munkatársai arcképes,
számmal ellátott igazolvánnyal rendelkeznek, munkájukat DMRV-s
egyenruhában végzik.

Hogy ne lássuk viszont az erdő szélén…
Bár egyszerű megoldásnak tűnik, hogy
a főleg fém hulladékot, vagy bútorokat odaadják az érdeklődő, többnyire
kocsival érkező lomizóknak, nem árt
tudni, hogy aki így tesz az szabálysértést követ el, ami akár 500 ezer forintig
terjedő bírsággal sújtható. A hulladék

Tiszta Udvar – Rendes Ház
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2015” CÍM
ELNYERÉSÉRE

Félmilliós bírságot is kaphat, aki a lomizóknak adja a hulladékot

A következő két hétvégén nyílik lehetősége a gödöllőieknek, hogy megszabaduljanak feleslegessé, lommá vált
dolgaiktól. A lomtalanítási akciónak
azonban sajnálatos velejárója a lomizás, aminek a visszaszorítása mindenkinek közös érdeke.
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kezelésével ugyanis nem csak a szolgáltatónak, hanem a hulladék birtokosának is vannak kötelezettségei, amit
a 2012. évi 185. „a hulladékról” szóló
törvény szabályoz. E szerint, ugyanis
hulladékot másnak csak abban az esetben szabad átadni – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével – ha a hulladék
átadója meggyőzödött arról, hogy az
átvevő rendelkezik a hulladék szállítására, kezelésére, kereskedelmére, közvetítésére vonatkozó szükséges engedélyekkel. Meglehetősen naivnak kell
lenni ahhoz, hogy valaki komolyan
elhiggye, hogy az ilyenkor a kapun becsöngető lomizónak átadott hulladék
valóban javításra, újra hasznosításra,
vagy esetleg a rászorulókhoz kerül. A
tapasztalatok szerint néhány nap múlva
inkább az erdő szélén, vagy valamelyik
út menti árokban találkozhatunk az így
átadott holmikkal, amik így tovább
szennyezik környezetünket, s jelentős
kiadást jelentenek a településeknek,
így Gödöllőnek is, hiszen éves szinten
több millió forintba kerül az illegális
hulladék összegyűjtése, elszállítása.
Aki azonban a szabályok betartásával,
a meghirdetett helyeken és időpontokban adja le a számára felesleges hulladékot, biztos lehet benne, hogy az a
megfelelő környezetvédelmi előírások
betartásával kerül elhelyezésre, megsemmisítésre vagy újrahasznosításra.

A pályázat célja: a többlakásos és a családi házak portáján, a környezetükben,
a köztereiken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése,
kulturált, hosszútávon fenntartható környezet létrehozása.
Idei mottó: „A legszebb terasz”
A házhoz, lakáshoz kapcsolódó terasz, veranda, balkon vagy erkély napjainkra egyre fontosabb szerepet tölt be a lakás többi helyisége mellett. Javítja
az összképet, pihenési lehetőséget teremt és átmenetet képez a kert vagy a
közterület felé.
Pályázni három kategóriában lehet: családi házas, többlakásos és legszebb
utca kategóriában (a nevezés feltétele, hogy az utcában egymás mellett lévő
legalább 10 ház vagy az utca 50%-a csatlakozzon és írja alá a jelentkezési
lapot. A bíráláskor előny jelent majd, ha minél többen összefognak).
Pályázni a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető
a Városháza portáján, vagy elektronikusan letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat a Városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába
dobva, vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldve
jutathatják el.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2015. május 30.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból
összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2015. augusztus 31-ig.
A benevezett házakat, utcákat június-augusztus hónapokban – előzetesen
egyeztetett időpont szerint – keresi fel a bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tisztaságon, gondozottságon, környezettudatosságon, fenntarthatóságon
van. Idén kiemelt cél a szép terasz, balkon és a kert vagy a közterület felé nyíló
igényes átmeneti terek megteremtése, így a bírálásnál ennek vizsgálata külön
hangsúlyt kap.
Díjazás: Mindhárom kategóriában az előző évhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint „A legszebb terasz” címet
elnyerő pályázót.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre.
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET
„GÖDÖLLŐ FÁJA 2015” CÍM ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja: Gödöllő város területén található legszebb és legegyedibb fa
felfedezése, mely nevezésre kerül a magyarországi Év Fája 2016 versenyre. A
fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a környezetük szépségének megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák fontosságának szerepére.
Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.
Pályázni fényképes pályaművel, a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet.
Az adatlap átvehető a Városháza portáján, vagy elektronikusan letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat és fotókat elküldheti
postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna
részére levélben (2100. Gödöllő, Szabadság tér 7.), és elektronikusan az alábbi e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu, illetve személyesen adhatja be a
Városháza portájára.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2015. június 12.
A pályázat során nem kell, hogy a fa nagy vagy öreg példány legyen. Az a fontos, hogy a pályázatra benevezett fa a jelölők, a környezetében élők számára
fontos szerepet töltsön be. A pályázat során kérjük, írja le a fa pontos helyét,
körülbelüli méreteit (lombkorona átmérő, magasság, fafaj), ismert vagy becsült korát illetve hozzáfűződő történetét, legendáját. Továbbá 3 különböző
szögből készült fényképet is csatolni szíveskedjen.
A pályázatok elbírálása: Mindkét kategóriából egy elő zsűri 5-5 darab fát
választ ki, majd ha ez megtörtént a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy
melyek nyerhessék el a „Gödöllő Fája 2015” címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla kerül kihelyezésre.
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET

„FÁK GÖDÖLLŐ PARKJAIBAN 2015” CÍM ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: a környezetnevelés, a városi közparkok megismerése és
megismertetése a gyermekek szemén keresztül. Idén a városvezetés fokozott
hangsúlyt fektet a természetvédelem és a fák szeretetének kialakítására.
Pályázni három kategóriában:
• óvodás,
• általános iskolás alsó tagozat
• általános iskolás felső tagozat kategóriában - lehet.
Pályázni a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető
a Városháza portáján, vagy elektronikusan letölthető a www.godollo.hu
oldalról. A jelentkezési lapokat és pályaműveket elküldheti postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), illetve személyesen adhatja be a Városháza
portájára.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2015. június 12.
A pályázat során A/4-es és A/3-as formátumú, bármilyen eszközzel (pl. ceruza, filc, festék, szén, tus, kréta) bármilyen módszerrel (pl. montázs/kollázs)
készült rajzot be lehet küldeni. Kérjük feltüntetni a pályamű címét, az alkotó
nevét és életkorát, továbbá az intézmény nevét.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el legkésőbb
2015. augusztus 31-ig. A benevezett rajzok a nyár folyamán kiállításra kerülnek a Művészetek Házában, ahol bárki számára megtekinthetőek lesznek.
Díjazás: Mindhárom kategóriában értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3
helyezettet. Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre.
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Európai központ a rézgombos inkubátorházban

szarajEvó–gödöllő–bad ischl

Megnyílt a Sherbiny gödöllői irodája

Szorosabb kapcsolat

Ünnepélyes keretek között adták át hétfőn a szaúdi-magyar
Sherbiny Engineering and Innovation Center Kft. új irodáját
a gödöllői Rézgombos Inkubátorházban. A sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen dr.
Gémesi György polgármester
jelenlétében együttműködési
megállapodást írt alá Mohammed Sherbiny elnök és dr. Szabó István, a Szent István Egyetem külkapcsolati igazgatója.

Szarajevó polgármestere meghívására Szarajevóba l
átogatott dr. Gémesi György polgármester és dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző, hogy részt
vegyen azon a minden év április 6-án megtartott
rendezvényen, amelyen az 1992-95-ös
háború áldozataira
emlékeznek, s amit
követően Bosznia
Hercegovina
függetlenné vált.

A szaúd-arábiai Sherbiny Holdings
cégcsoport tavaly választotta ki Gödöllőt európai központjának helyszínéül. Az azóta megalakult leányvállalata, a Sherbiny Engineering and
Innovation Center a napokban meg
is kezdi működését a
Rézgombos Inkubátorházban.
Szoboszlay Szabolcs, a Sherbiny
Engineering and Innovation Center Kft.
ügyvezetője a sajtótájékoztatón aláhúzta: a
szaúdi cégcsoport közel egymillió dolláros
beruházással mintegy 30-50 új munkahely létrehozását tűzte ki célul Gödöllőn. A Sherbiny irodájában magasan képzett hazai mérnökök fognak
dolgozni arab-öbölbeli olajipari óriásprojektek mérnöki részfeladatain.
Gödöllő önkormányzata arra törekszik, hogy a város további dinamikus fejlődésének feltételeit a helyi
gazdaság szereplőivel közösen erősítse, hangsúlyozta köszöntőjében

dr. Gémesi György. A településen
működő vállalkozások nagymértékben járulnak hozzá az önkormányzat
saját bevételeihez, amelyek felhasználásával a lakosság és a gazdasági

szféra komfortját igyekeznek emelni.
Majed Sherbiny, a Sherbiny Holdings ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a több mint harminc évvel
ezelőtt indult családi vállalkozásuk
mára nemzetközi cégcsoporttá vált.
Az európai központként is szolgáló
gödöllői iroda középtávú tervei között magyarországi és más közép-európai innovációs projektek segítése
is szerepel, tette hozzá.

A Szent István Egyetem az együttműködési megállapodás révén igyekszik hozzájárulni szűkebb és tágabb
társadalmi környezetének sikeréhez.
A Sherbiny képviselői már az első
gödöllői látogatásukon találkoztak az
egyetem vezetőivel, talán ez is hozzájárult az iroda helyszínének kiválasztásához – említette Szabó István.
Az egyetem a tudományterületek
széles skáláján igyekszik szellemi
muníciót szolgáltatni a cég sikeres
működéséhez, egyben bízik abban,
hogy az együttműködés kiterjed közös kutatásokra, diploma- és doktori
dolgozatok készítésére.
Garamvölgyi Balázs, a Sherbiny
Holdings nemzetközi igazgatója,
Magyarország bahreini tiszteletbeli
konzulja felidézte, hogy a cégcsoport számos ország közül választotta
hazánkat az iroda helyszínéül, majd
Székesfehérvár, Budapest, Vecsés,
Veszprém és Gödöllő adottságait
tanulmányozták és döntöttek végül
Gödöllő mellett.

A szarajevói látogatás
során Gémesi György
hivatalos megbeszélést
folytatott Ivo Komsiccsal, Szarajevó főpolgármesterével és Hannes
Heidéval, Gödöllő testvérvárosa,
Bad Ischl polgármesterével, aki szintén részt vett a megemlékezésen.
Ezen megerősítették azt a szándékukat, hogy a három település a jövőben szorosabbra fűzi kapcsolatát
egymással. A tervek között szerepel,
hogy Bosznia-Hercegovina fővá-

Ez derül ki Vécsey László leveléből, amit Gödöllő
egyéni országgyűlési képviselője írt, miután Gémesi
György, Gödöllő polgármestere tájékoztatást kért a fejlesztésről.
Alábbiakban dr. Gémesi Györgynek Vécsey Lászlóhoz írott levelét, majd a képviselő úr válaszát szó szerint
közöljük.
„Tisztelt Képviselő úr!
2014. március 7-i, Völlner Pál államtitkár úrral tartott közös sajtótájékoztatóján, ahol az M3-as autópálya
gödöllői szakaszának északi oldalán lévő zajvédő fal építéséről, illetve cseréjéről számolt be. Később közvetlenül
az országgyűlési választások előtt írásban is értesítette a
blahai választópolgárokat a zajvédő fal megemeléséről.
Levelében az alábbiakról számolt be:
„2015-ben Gödöllőn az M3 autópálya BAL oldalán,,
m
tehát a Blahai városrész felé eső oldalon a 27+670 km
szelvénytől a 28+440 km szelvényig (a Sony-telephelytőől
a jelenlegi zajvédő falig), 770 méter hosszban, 5 méteress
magassággal, 3850 m2 felületű ÚJ zajvédő fal épül.
A 28+440 km szelvénytől a 29+200 km szelvényig 760
méter hosszon elbontják a jelenlegi 3 méter magas falat és
é
2
helyére 3800 m felületű, 5 méter magas falat építenek.
Később a 28+850 km szelvénytől a 30+350 km szelvéé-

mindkét településről 5-5 fő diák érkezik majd. Ez erősítheti az iskolák
közötti kapcsolatot is.
Gémesi György mindezek mellett
megbeszélést folytatott Magyarország Szarajevóba akkreditált nagykövetével, Négyesi Józseffel, valamint
a követség munkatársaival, Gyenge
Anikó első titkárral és Hetei Péter
(ny.f.)
gazdasági tanácsossal.

FELHÍVÁS
Gödöllő város önkormányzata az április 2-ai képviselő-testületi döntése alapján
1 MILLIÓ FORINTOT ajánlott fel a kárpátaljai magyarság
megsegítésére. A kezdeményezéshez csatlakozni kívánóknak az önkormányzat gyűjtést szervez, összefogásra biztatva a gödöllői lakosságot,
szervezeteket. Együttműködve a Rákóczi Szövetséggel a felajánlott adományokat beregszászi és Beregszász környéki gyermekek és fiatalok oktatásának támogatására juttatjuk el. A Rákóczi Szövetség számlaszáma,
ahová az átutalásokat, illetve a befizetéseket megtehetik:

11705008-20488172
A közleményben kérjük feltüntetni: „Gödöllő” !

(l.t.)

EgyszEr talán lEhEt zajvédő fal...
Múlt év márciusában történt meg az a bejelentés,
hogy megépülhet a zajvédő fal az M3-as autópálya
gödöllői szakaszán, ami végre nyugalmasabbá és
csendesebbé teheti a blahai városrészben élők mindennapjait. Akkor 2015-re ígérték megépítését, ám
úgy tűnik, erre még várni kell, mivel lehet, hogy a
falra van forrás, ám a megvalósítás feltételeire
nincs.

rosában – ha mód van rá – még az
idén bemutatják az Orient című zenés színházi darabot, valamint, hogy
a most már negyedik alkalommal
Balatonlellén megrendezésre kerülő
nyári nemzetközi ifjúsági táborba

nyig a pálya JOBB oldalán, tehát a város felé eső oldalon másfél km hosszon a kapaszkodósáv mellett leálló sáv épül, a tervek engedélyezés alatt állnak, az így kialakuló új szélességhez
tervezték meg a várost védő zajárnyékoló falat is, mely 5 méter
magas és 7500 m2 felületű lesz.
Ezek a pontos számok.

Tudom, mert Völlner Pál államtitkár úrral egyebek mellett
ezt is közös sajtótájékoztatón jelenthettem be. Azért pont én,
mert a városból, főként Blaháról sokan kerestek ebben az ügyben és négy évet dolgoztam rajta, hogy elérhető közelségbe kerüljön.”
Kérem a Tisztelt Képviselő urat, hogy tájékoztasson engem
és a gödöllői választópolgárokat a zajvédő fal építésével kapcsolatban milyen konkrét előrelépések történtek.
Megtisztelő válaszát köszönöm!
Üdvözlettel: Dr. Gémesi György
Gödöllő, 2015. március 16.”

„Tisztelt Polgármester úr!
Az M3 autópálya gödöllői szakaszán történő zajvédő fal építése tárgyában hozzám intézett érdeklődő levelére az alábbi
választ adom.
Az autópálya bal oldali (Blaha felé eső) szakaszain az új
z
zajvédő
fal építése és a megfelelő magasítása jogerős építési
engedéllyel és miniszteri támogató nyilatkozattal rendelkezik.
A támogatási szerződés aláírását követően megkezdődhet a kivitelezése.
A város felé eső oldalon a szélesítés, tehát a leálló sáv és
a 1,5 km hosszú 5 méter magas új zajvédő fal engedélyezési
eljárása lezárult, a beruházás már jogerős építési engedéllyel
rendelkezik. Mint 2014 tavaszán is jeleztem, ennek a szakasznak az indítása annak függvénye, hogy a leálló sáv építéséhez
mikor és milyen forrást sikerül találni.
Természetesen minden új fejleményről időben tájékoztatni
f
fogom
a gödöllői választópolgárokat ebben a mindannyiunk, s
különösen a blahai polgárok számára kiemelten fontos ügyben.
Érdeklődését megköszönve, üdvözlettel
Gödöllő, 2015. április 3-án
Vécsey László”
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szükséges az összefogás

KEDVES GÖDÖLLŐI CIVIL SZERVEZŐDÉSEK!

Szépülő Blaha

mellette futó árokból, aminek elszállításához a VÜSZI munkatársaitól
kapott segítséget a társaság.
Ismét összefogtak a környezet rendbetételéért, megszépítéséért a Blaháért Társaság tagjai. Április 10-én a
civil szervezet tizennégy fővel tette
rendbe a Manna pékség előtti terüle-

tet, amit a múlt évben parkosítottak.
A délutáni akció bizonyította, sajnos
nagy szükség van az ilyen kezdeményezésekre. Több, mint tíz zsák
szemét gyűlt össze a területről, és a

Színre lép A vörös bestia
Szegény férfiaknak cseppet sem
egyszerű az életük. Amikor úgy
tűnik, minden egyenesben van,
egyszer csak felbukkan a nő –
vagy épp egy másik nő – és mindent összezavar. Pontosan ez történik Vaszary János Vörös bestia
című darabjában is, amit április
19-20-án láthat a gödöllői közönség a Cavaletta Művészeti Egyesület Ad Hoc Színházának előadásában.

2015. április 14.

Civil

A színtársulat legújabb bemutatójával folytatja a hagyományokat, és ismét egy fergetegesnek
ígérkező vígjátékkal áll a közönség elé. A Pozsgai Zsolt által
színpadra alkalmazott műben
egymást követik az események,
köszönhetően egy vörös hajú
nőszemélynek, aki fenekestül felforgatja egy szépreményű, házasodni készülő fiatal bankár életét.
A vidám estét kínáló előadásban

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület tisztelettel meghívja a gödöllői
civil szerveződések vezetőit, aktív képviselőit a 2015. április 15-én 17
órakor tartandó éves közgyűlésére a Civil Házba (Gödöllő, Szabadság
út 23.).
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület feladata a gödöllői civil törekvések közös érdekeinek képviselete. Támogatja a civil szervezetek közötti információ cserét, álláspontjainak egyeztetését, egységes fellépését,
érdekeinek hatékony érvényesítését, közös rendezvények szervezését.
Az egyesület beszámolót tart az elmúlt év programjairól, eredményeiről, tapasztalatairól.
Kérjük a civil szervezetek konstruktív, segítő szándékú együttműködését a további célok és programok megvalósításához!
Információ: gdck.info@gmail.com

Emellett a kialakított park állapotán
is igyekeztek javítani: Epres György
felajánlásának köszönhetően gyeptrágyával szórták be füves területet.

két debütálásnak is tanúja lehet
a közönség, Bali G. Bettina és Sebők Melinda ugyanis először lépnek közönség elé színdarabban.
Ám a színpad egyiküknek sem új
terep, hiszen a Gödöllő Táncszínház előadásaiban már találkozhattak velük, most azonban prózai szerepben mutatkoznak be.
A nősülni készülő ifjú bankár
szerepében Gémesi Gergelyt láthatja a közönség, aki egyben az
előadás során megszólaló zenei
betétek szerzője is.

Teleki Pálra emlékeztek a máriabesnyői temetőben
Gróf Teleki Pál (1879-1941) egykori miniszterelnökre,
főcserkészre és tudósra emlékeztek április 2-án, halálának évfordulóján a máriabesnyői temetőben. A Teleki Pál Egyesület által szervezett megemlékezésen az
önkormányzat képviseletében Pecze Dániel alpolgármester koszorúzta meg a politikus sírját.
A tisztelgő eseményen közreműködött Baglyas Gellért harsonán, Pápai Gergely és Péter Fruzsina szavalattal, Kája Sándor, a máriabesnyői bazilika kántora
énekkel. Imát mondott Balogh Péter Piusz O.Præm.,
a premontrei rend gödöllői perjele. A megemlékezést dr. Fábri Mihály, az egyesület elnöke, Gödöllő város díszpolgára vezette. Zászlóikkal a cserkészek és a Vitézi Rend tagjai tették még meghittebbé a történelmi személyiség
előtti emlékezést.
lt

„ A madárnak szárnya van és szabadsága, nekünk szülőföldünk és soksok tennivalónk.” (Tamási Áron)
A Határtalanul Program keretében a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola 41 hetedik évfolyamos tanulója és 5 pedagógusa április 27én 4 napos útra indul, melynek célja a történelmi Magyarország egyik
jelentős tájegységének megismerése. Nyertes pályázatuk címe: Kirándulás a Felvidéken a szabadság hőseinek
nyomában. Az út során ellátogatnak többek közt Fülekre, Kassára és Rozsnyóra is.

ÖRÖKZÖLD DALLAMOK
Operett dallamok csendültek fel április 12-én délután a Művészetek
Háza színpadán a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület
estjén. A műfaj hazai csillagai szólaltatták meg a műfaj slágereit. A közönség Bálint Emesét, Erdős Melindát, Farkas Bálintot és Nógrádi Tóth
Istvánt hallhatta az est folyamán. A művészeket Gödöllő Város Népi Zenekara kísérte.

UTAZÁS CSÍKSOMLYÓBA
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub autóbuszos utazást szervez a csíksomlyói búcsúba (2015.
május 20-25. között).
Első nap a Szatmárcsekén, Csengeren és Szatmárnémetiben történő megállásokat követően szállás a magyar többségű Koltón.
Másnap Szamosújvár, Válaszút és Farkaslaka érintésével Csíkszeredába érkezik a csoport. A pénteki programot a széphavasi zarándokkápolna megtekintése alkotja, míg a szombati napon az ünnepi
szentmisén való részvétel, valamint szabadprogram. Vasárnap a
Törcsvár, Fogaras és Szászsebes érintésével történő haza utunk
során elszállásolásra a Hunyad megyében található, magyarok által lakott Csernakeresztúr községben a helyi néptánccsoport előadásának megtekintését és a közös vacsorát követően kerül sor .
Bővebb információ és jelentkezés:
Bokor Árpád (+36/20-411-8951).
Jelentkezési határidő: május 4.

2015. ápriliS 14.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Ne becsüld alá!
Bizonyára a legtöbb családban
előfordult már, hogy a gyerek
azonnal oldalt váltott a számítógépen, amikor a szülő látótávolságon belülre ért. Az ember
ilyenkor általában megkérdezi:
Mit nézel? A válasz a legtöbbször vagy az, hogy tanulok, vagy
az, hogy semmit. Egy dolog
biztos, a gyerek ilyenkor olyan
dolgot néz, vagy csinál a neten,
amit nem kellene, s ezt ő is pontosan tudja, különben nem váltana oldalt.
Mit lehet ilyenkor tenni? Tanácsot lehet adni, de – ahogy az lenni szokott
– nincs mindenkinél működő recept,
ahogy nincs két egyforma gyerek sem,
és a szülők is általában másképp látják
a kérdést. A helyzetet pedig cseppet
sem könnyíti meg, hogy az internet
használata ma már az általános iskolásoknak is szükséges.
Igen, szükséges, hiszen a házi feladatok egy részéhez itt találják meg az
anyagokat, itt tudnak kutatómunkákat
végezni, és gyorsan, hatékonyan kommunikálni egymással és a tanárokkal.
Középiskolában pedig egyre inkább
gyakorlat, hogy a tanárok az egyes
közösségi portálokon, különböző cso-

portokon keresztül tájékoztatják a diákokat. Szóval, akár tetszik nekünk,
akár nem, gyerekünk netezik, csak az
a kérdés, hogyan, és mennyit. Tiltani
nem érdemes, hiszen az internet kávézók, okostelefonok világában ez nem
igazán lehet hatásos, ráadásul egy ilyen
döntéssel megnehezítenénk gyerekeink
mindennapjait és tanulását is.
Az internetezés veszélyeiről rengeteget lehet hallani, és – a tapasztalatok
szerint – a szülők egy része komolyan
is veszi azokat a problémákat, amik a
kontrollálatlan internet használatból
származhatnak, s igyekszenek is felhívni ezekre gyermekeik figyelmét. Ez
azonban már nem olyan könnyű, mint

tánc és Boksz A színpAdon

lósítást Mihály Tamás
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző,
az Omega együttes
tagja végzi, a darab rendezője Ardai
Tamás hétszeres Telly Awards-díjas
filmrendező, operatőr.

Millió dolláros bébi
Különleges előadásra készül a Gödöllő Táncszínház, május 9-én mutatják be a Millió Dolláros Bébi című
Oscar-díjas filmből készült táncjátékot. A produkció sajtótájékoztatójára
is – a táncművészethez mérten – szokatlan helyszínen került sor április
10-én, a Gilda Max Fittnesz és Boksz
Centrumban.
A sajátos helyszínválasztást nem
csak az alaptörténetként szolgáló film
boksz körül forgó témája indokolta, hanem az is, hogy többek között
a Gilda Max edzői, Zana Mónika
és Miló Viktória is részt vesznek a
produkcióban. Az előadást Vajda
Gyöngyvér és Kézér Gabriella, a
Táncszínház koreográfusai a film
történetéből alkotják, a zenei megva-

Mint az a sajtótájékoztatón elhangzott, a produkció négy novellából áll
össze, amit természetesen egy filmben jobban fel lehet építeni, a most
készülő változatban azonban a bok-

HÓDÍTOTTAK A KÓRISTÁK
Április 9-én este a Művészetek Házának színpadán nagy sikerrel mutatták
be a Kóristák című sikerfilm színpadi
adaptációját a Garabonciás Színtársulat, a Frédérich Chopin Zenei AMI,
valamint több városi iskola és a nyári
zenei tábor résztvevői.
A jelentős összefogással megvalósult
produkciót Mészáros Beáta alkalmazta színpadra a nagy
sikerű film alapján. A
feladat nem volt egyszerű, hiszen az előadáshoz több ponton is
átdolgozták az eredeti
művet, így például nem
fiú –, hanem koedukált
iskolában játszódik a
történet. Így új szereplők, és természetesen új
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jelenetek megírására
és darabba illesztésére is szükség volt. Az előadás hosszas
munka eredménye, ami tulajdonképpen már a zeneiskola nyári táborában
megkezdődött, igaz, akkor a drámacsoporttal egy rövidített változatot
mutattak be. A főszerepet, Clément
Mathieu-t Botrágyi Károly zenetanár
alakította, „tanítványai” pedig többek
között a Damjanich iskola, a Gödöllői

elsőre tűnik. Már csak azért sem, mert
sok szülőnek fogalma sincs arról, mit
néz, mit játszik, mit oszt meg másokkal gyereke az interneten. A világháló
új feladat elé állítja gyerekeket is, és
a szülőket is. Az ifjabb korosztály
sokszor akaratlanul is találkozik nem
neki való, erőszakos vagy szexuális
tartalmakkal, a közösségi oldalakon
könnyen köthet nem kívánatos ismeretséget, vagy tehet közzé olyan fotót,
információt, amivel bűnözők figyelmét vonhatja magára.
Mit tehet ez ellen, vagy ilyen esetben
a szülő? Kivédhetők, megelőzhetők-e
ezek a helyzetek? Erre keresi a választ
az a Móra családi iránytű sorozatban
megjelent könyv, amely nemzetközi
tapasztalatok, kutatások alapján segít
eligazodni egy mindenki számára új világban.
Igen, ez a világ mindenki számára új,
hiszen másfél évtizeddel ezelőtt nem
volt ilyen általános a családokban a
számítógép, az internet használat, főleg
nem a gyerekek körében. Márpedig ők
azok, akik a legkönnyebben válhatnak
bűncselekmények áldozatává, hiszen
sokszor még a fiatal felnőttek sem látják át, milyen veszélynek teszik ki magukat egy-egy keresés, posztolás,vagy
adat megadás során.
(Megan A. Moreno: Szex, drogok, facebook – Internethasználati kalauz szülőknek)
nyf
szoló lány történetére koncentrálnak,
aminek külön érdekessége a főszereplő testi valójának és lelkének külön megjelenítése. A boksz és a tánc
egymásra találása izgalmas összhatást teremt majd a színpadon.
A tervek szerint a gödöllői bemutatót
követően Budapesten és
akár több nagyvárosban
is színpadra kerülhet az
előadás.
A sajtótájékoztató részvevői számára a Gödöllő Táncszínház tagjai:
Safranka-Peti Zsófia, a
Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatója,
Farkas Amáta táncművész, Szabó Zoltán, a
Zero balett társulat tagja, Turi Sándor Harangozó-díjas táncművész,
valamint Zana Mónika és Miló Viktória adtak ízelítőt az előadásból.
tl

Waldorf iskola, a Török Ignác Gimnázium, a Református Líceum diákjaiból,
a nyári zenei tábor résztvevőiből és a
Chopin zeneiskola növendékeiből álltak. A film zenéjét az Ifjúsági Szimfonikus Zenekarra Szitha Miklós írta át,
a karvezető Tápai Dóra volt, Lázárné
Nagy Andrea vezényelt, zongorán kísért Udud Zsófia.
A nagyszabású produkciót a tervek és a
szereplők szándéka szerint nem csupán
egy alkalommal mutatják
be, a szívhez
szóló, a zene és
a közös éneklés
erejét bemutató
művet szeretnék több alkalommal is színpadra vinni.
jb

örökség nívódíjAt kAptAk koreográfusAink
A hét végén Százhalombattán rendezték meg a Gyermek Néptánc Antológiát, ahol a Gödöllő Táncegyüttes Druzsba csoportja a
„Papucsszaggató királykisasszonyok” című produkcióval léphetett színpadra. A rangos megmérettetés újabb sikert hozott: a két
koreográfus, Tóth Judit és Moussa Ahmed „Örökség Nívódíjat”
vehettek át.
A Gyermek Néptánc Antológián annak eredményeként léphettek
színpadra táncosaink, hogy a nemrég megrendezett Tóth Ferenc
Országos Koreográfia Versenyen ez előadás arany minősítés kapott.
A legrangosabb megmérettetésen tizennégy koreográfia versengett az ország minden részéből, s hat alkotó vehetett át elismerést.
Az évente megrendezett antológián minden alkalommal a korábbi
esztendő legjobbnak ítélt produkciói mutatkoznak be, idén ehhez
az eseményhez kapcsolódott a koreográfusok díjazása.
bj
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Város-Kép

Költészet napi szoboravató

Kis Balázs nagy napja
(folytatás az 1. oldalról)

Bár a verset csaknem mindenki ismeri, azt kevesen tudják, hogy
József Attila a verset egy gödöllői
kisfiúnak, Gellér Balázsnak írta, aki
az ugyancsak Gödöllőn élő Ottó Ferenc zeneszerző unokaöccse volt. Az
egykori kis Balázs később tényleg
katona lett, mint az a versben is szerepel.

rászművész. Mint mondta, a minden
emberben ott élő ábrándozó, álmodozó hőst igyekezett megjeleníteni, azt
a gyermeket, akiből minden felnőtt
erőt meríthet.
Az alkotó szavai után Gémesi
György, dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző, Erős Apolka, Mészáros
Judit főépítész és Baráz Tamás
szobrászművész közösen
leplezték le az emberi
léptékű szobrot, ami
egy
meseszerű
kisfiút ábrázol,
aki
egy
üveggolyót tart
az ég

– Ez a nap kis Balázs
nagy napja – mondta Erős
Apolka, aki köszönetet
mondott
mindazoknak,
akik segítették az alkotási
folyamat során, amiben jelentős szerep jutott családjának is – árulta el a szob-

felé, rácsodálkozva a világra. A
szobor felhőt szimbolizáló, kőből
készült részén a versből ismert
motívumok is megjelennek, mint
például a tűzoltó, vagy a vadakat
terelő juhász. A pajzsszerű talapzaton a következő felirat olvasható:
„József Attila születésének 110.
évfordulójára állíttatta Gödöllő
Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Szobrász: Apolka 2015”. Szintén
felkerült az alábbi idézet: „A távolságot, mint üveggolyót, megkapod,
óriás leszel, csak hunyd le kis szemed, – aludj el szépen, kis Balázs.”
Az avatást követően Für Anikó
színművész méltatta az alkotót és
a szobrot, amivel – ahogyan fogalmazott – az egykori gödöllői
kisfiú, Gellér Balázs többszörösen
halhatatlan lett, hiszen már nem

Ká
Kávéházi
á
este:

A mikortól is film a film? felvetésre Marton Frigyes viccesen úgy reagált, hogy természetesen a Lumière testvérek
óta, de ugyanakkor „dühös” is rájuk, mert két rövid snittel
világhírnévre tettek szert.
De mi volt a helyzet nálunk? Ha visszautazunk az időben,
mondjuk az 1890-es évekbe, akkor láthatjuk, hogy Vanek József kávéháza kicsit különbözött a többitől: Vanek úr (Igen,
Rejtő Jenő róla mintázta egyik, jól ismert főhősét.) ugyanis a
Laterna Magica segítségével, az ún. ködfátyol képekkel csábította be a vendégeket a nagyobb profit reményében. Tulajdonképpen ez a szerkezet tekinthető a mozgókép ősének. És
az első filmvetítés? Nos, ez Somossy Károlynak köszönhető,
aki a Váci utcában vetített le egy-egy rövidebb mozgófelvételt. A hatás? Nagy tömeg az utcán. És nagy siker. Az éppen
arra járó Jókai Mór így beszélt erről ismerőseinek: „Képeket
láttam, melyek élnek és mozognak. Nézzétek meg! Ez az a
találmány, mely egykor a világot fogja felforgatni!”
A mozi szó először Heltai Jenő: „Dal a moziról” című
kupléjának refrénjében fordult elő. Majd hamar meghonosodott és kiszorította a mozgófényképszínház kifejezést.

(bdz)

Dicső csatáK históriája

A film pereg tovább...
Habár a puskaport a kínaiak találták fel, a film, a mozi megszületése mégis két vállalkozó kedvű franciának, a Lumière fivéreknek köszönhető; kinematográf nevű találmányuk
robbanásszerű változást hozott: a képek mozogni kezdtek,
meghódítva ezzel a világot. A Kávéházi Esték rendezvénysorozat ez alkalommal a magyar filmművészet rejtelmeibe,
többek között annak megszületésébe, kulisszatitkaiba, az
ünnepelt hazai mozicsillagok világába kalauzolta el a megjelenteket. Ebben – Péterfi Csaba vendégeiként – Pécsi
Ildikó Kossuth-díjas színművész és B. Marton Frigyes
operatőr segédkezett. Az est zenei betétjeit Buka Enikő, a
Chopin zeneiskola igazgatója és az idén Kossuth-díjjal kitüntetett Fodor László adta elő.

csak a vers, hanem a szobor is
emlékeztet rá.
A félrecsúszott pizsamanadrágban nyújtózkodó csámpás
kisfiú mozdulatában ott a magátóll
értetődő mindentudás, ő az, aki ke-zében tartja, és értelmet ad a minden-y
ségnek. Csak egy anya tudja ezt így
megfogalmazni – mondta.
– És majd egy éjszaka, ha minden-ő
ki alszik, akkor a boldogtalan költő
lenyúl az égből, és magához veszii
az üveggolyót, amit kis Balázs nyújtt
felé – zárta beszédét Für Anikó, majdd
közös versmondásra invitálta a meg-jelenteket.
Vezetésével a szobornál több szá-zan egyszerre mondták el József At-tila Altató című versét és emlékez-tek a költőre, és az egykori gödöllői
kisfiúra, Gellér Balázsra.

Az elsső
hangosított film aaz
1929-been
tt „Csak
C k egy ki
lá van a világon”
ilá ” című
í ű alkotás
lk tá
bemutatott
kislány
volt, főszerepben Jávor Pállal, aki ezzel debütált a filmvásznon. Az igazi hangosfilm úttörője címet pedig „A bálvány”
birtokolja. Ez az időszak (1930-1944) tekinthető a magyar
film aranykorának (Kabos Gyula és színészóriás társai): 15
év alatt több, mint 1000 filmet forgattak nálunk.
A 60-as évek kapcsán Pécsi Ildikó a „Pesti háztetők” című
film révén elmesélte, hogy az alkotás a mozikban 18 éven
felülieknek szóló besorolást kapott, de ő (mint főszereplő)
mindenképpen meg akarta nézni a filmet. Igen ám, de a jegykezelő nem akarta beengedni, mondván nincs még 18 éves.
A művésznő viszont bizonygatta, hogy miatta 18-as a karika,
így bátran beengedhetik, semmi újban nem lesz része. Pécsi
Ildikó kiemelte: szerinte az operatőrnek legalább akkora szerepe van egy film létrejöttében, mint egy rendezőnek. Sőt, ő
még talán jobban is átlátja a filmkészítés apróságait: személyes kapcsolatban kell állnia a színészekkel, mert ez az alapja
a tökéletes együttműködésnek. Erre Marton Frigyes felhozott
egy nagyon szép példát Páger Antal életéből: a színész pályafutása során „titokban” megtanulta az operatőrök optikával
kapcsolatos kifejezéseit; vagyis a totál közeli kép mondjuk
a 8-as számot viseli, a távoli a 25-öst és így tovább. Ezen ta-

pasztalatokat (mennyit jelent egy szemöldök felhúzása) pedig
otthonában, egy falra szerelt tükör segítségével tökéletesítette.
Marton Frigyes arra a kérdésre, hogy hogyan is áll a mai
magyar filmipar, azt felelte: az országhoz képest nagyon jól.
Minden fesztiválon képviseltetjük magunkat és díjakat is
elhozunk. Talán a közönség egy részét sikerül is visszacsá(ch)
bítani a mozikba.

27. alkalommal rendezték meg idén
a tavaszi emlékhadjáratot, aminek
résztvevői hagyományosan április
7-én érkeztek Gödöllőre. A kastély
díszudvarán Pecze Dániel alpolgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd dr. Pelyach István történész
foglalta össze az egykori dicsőséges tavaszi hadjárat eseményeit.
A helyszínen a Kalapos Énekegyüttes ünnepi műsora idézte meg a kor
hangulatát, majd a lovasok a Dózsa
György úti temetőbe vonultak, ahol
az Isaszegi csata emlékművénél helyezték el az emlékezés virágait. Az
önkormányzat nevében Pecze Dániel
(rk)
koszorúzott.

EMLÉKEZÉS KÁLMÁN HERCEGRE
Az egykori premontrei intézet, a jelenlegi Szent István Egyetem főépülete előtt,
Kálmán herceg szobránál emlékeztek április 10-én délelőtt a muhi csata 774. évfordulója alkalmából IV. Béla király testvérére, a
premontrei rend bőkezű jótevőjére.
A rendezvényen Lencsés Barna, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium tanára mondott beszédet, melyben a herceg önfeláldozására hívta
fel a figyelmet, hiszen a muhi csatába hősi halált
halt herceg a második honalapítóként is számon
tartott IV. Bélát testével védte a tatárok támadása
során. Az ünnepség hagyományosan koszorúzással zárult, az önkormányzat nevében Gyenes Szilárd alpolgármester helyezte
el a megemlékezés virágait.
(et)
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Továbbra sem csillapodik a tavaszi
ragadozómadár-mérgezési hullám
„Falco”, a HELICON parlagisas-védelmi LIFE+ program méreg- és tetemkereső kutyája és vezetője, Deák Gábor, az MME munkatársa számára március második
fele kemény munkával és szomorú
eredményekkel zárult.

Ember és kutya az elmúlt két hétben szinte folyamatosan úton és
terepen volt, hogy Bács-Kiskun,
Fejér, Békés, Pest és Csongrád
megyét (egyes megyéket többször
is) érintve felderítsék a bejelentett
mérgezéses esetek helyszíneit, illetve emellett fel tudják keresni azokat
a „forrópontokat” is, ahol az elmúlt
évtizedben kiemelkedően aktívak
voltak a madármérgezők.
Ez a típusú munka akkor lenne
örömteli, ha munkatársaink nem
találnának semmit. A helyzet sajnos nem ez, mivel a március utolsó két hétben terepen töltött hét

nap alatt, az öt megyében összesen
négy fokozottan védett rétisas (két
öreg és két fiatal) és két parlagi sas
(egyikük öreg), több mint fél tucat
védett egerészölyv és három holló,
valamint nem védett szajkó, borz
és róka mérgezett vagy mérgezésgyanús teteme, illetve mérgezett
csalik sokasága került elő! Az okozott közvetlen természetvédelmi

Vérehulló fecskefű

A vérehulló fecskefű közönséges
gyom. Mindenki ismeri. Ha a hajtását megtörjük, narancssárga tejnedv
buggyan ki belőle. Gondolta volna,
hogy van, aki a kertjében termeszti,
vagy legalábbis nem mindet kapálja
ki? Ez a gyomnövény ugyanis egyben
gyógynövény is.
A mákfélék családjába tartozó vérehulló fecskefű Eurázsiában és

Észak-Amerikában is honos. Közönséges gyom.
Magját a hangyák terjesztik. Ezért a
legváratlanabb helyeken is felbukkan,
például falak repedésében. A lágyszárú évelőből bárhol megsebezve
kicsordul vörösessárga, keserű ízű,
ragadós tejnedve. Herbája hivatalos a
VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben. A
növény virágos, 20-30 cm-es hajtásrészeit teljes virágzásban, gyökereit a
gyöktörzzsel együtt késő ősszel vagy
kora tavasszal gyűjtik. Több ország-

károkozás csak a fokozottan védett,
példányonként 1 millió Ft. természetvédelmi értékű sasok esetében
6 millió Ft! Figyelembe véve, hogy
már javában tart a sasok költési időszaka, az öreg madarak elhullásával
akár a fészekaljak, két-három potenciálisan reptethető fióka sorsa is
megkérdőjeleződik, tehát a közvetett károkozás jóval nagyobb.
ban folyik kísérleti termesztése.
A népgyógyászat
az alábbiak kezelésére használja: bronchitisz,
szamárköhögés,
szem
irritáció,
szürkehályog,
epekő, sárgaság, irritábilis bélszindróma, migrénes fejfájás, bélférgesség,
szemölcs és tyúkszem. A hagyományos orvoslás hasi fájdalmak, gasztritisz, gyomorfekély, enteritisz kezelésére használja. Alátámasztott, igazolt
alkalmazásai: gyomor- és bélrendszeri
eredetű, enyhe és középsúlyos görcsök oldása, enyhébb fokú epehólyag
panaszok, emésztési panaszok.

Feltérképezték a hegyi gorillák teljes genomját
A kihalás szélén élő állatokat a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN)
vörös listáján a „kritikusan veszélyeztetett fajok” kategóriájába sorolták.
„A hegyi gorillák a legtöbbet tanulmányozott emberszabású majmok, ennek
ellenére csupán most készült el teljes
genomjuk szekvenálása. A hároméves
projektnek köszönhetően immár össze
tudjuk hasonlítani az összes gorillapopuláció genomját, hogy megértsük a
közöttük lévő hasonlóságokat és különbözőségeket, valamint a beltenyészetnek az egyedszámra és az állatok
egészségére gyakorolt hatását” – emelte
ki a vizsgálatokkal kapcsolatban Chris
Tyler-Smith, a tanulmány társszerzője.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

A vizsgálatok érdekes eredményekkel
szolgáltak, hiszen kiderült, hogy évezredek óta alacsony volt a hegyi gorillák

populációja. Másrészt fényt derült arra
is, hogy esetükben a beltenyészetnek
valamilyen módon pozitív genetikai

Magnóliás liget a botanikus kertben
Magnólia gyűjteménnyel gazdagodott az egyetem Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Karának Botanikus kertje. A 46 virágba borult
vagy éppen virágba borulni készülő
fácska az európai hírűvé vált vadkörtefa közvetlen közelében kezdi
meg az idei tavaszon pályafutását
az 1959-ben létesített kertben. Az új
gyűjteményt dr. Tőzsér János rektor, Pecze Dániel, Gödöllő alpolgármestere és dr. Orlóci László, a Kertvezetők Tanácsának elnöke avatták
fel április 8-án.
Az új gyűjtemény kialakításakor cél
volt, hogy az minél diverzebb legyen
színben, alakban és formában. A kert
kedvező talajtani adottságai mellett a
szakszerű gondozás is szép jövőt jósol a magnóliás ligetnek, amely az itt
már hosszabb ideje élő példányokkal
együtt az ország egyik leggazdagabb
gyűjteménye lett.

Másfélszáz delfin sodródott partra
és pusztult el Japánban
Az állatok egy földnyelven feküdtek a Japán
északkeleti részén fekvő
Hokota strandjától 10 kilométerre. A szárazra került 156 tengeri emlősből
a nap végére csak hetet
sikerült visszatuszkolni a
vízbe, a többi elpusztult,
egy részüket szándékosan
altatták el, miután reménytelennek látszott a megmentésük. Emberek tucatjai
vödrökből locsolták tengervízzel a delfineket, mások vizes törülközővel igyekeztek megóvni őket
a kiszáradástól. A fehérajkú kardszárnyúdelfin viszonylag gyakori a japán vizeken,
halászok – az állatvédők tiltakozása ellenére – évente több százat
ejtenek el belőlük.

hozadéka volt. A részletes genetikai
adatok segítségével megállapíthatjuk,
honnan származnak az elkobzott gorillák, emellett
könnyebben
monitorozhatjuk a populáció genetikai
állapotát, bizonyos
betegségek
iránti
fogékonyságát”
– vázolta a
vizsgálat előnyeit Mike Cranfield, a
Gorilla Doctors természetvédelmi projekt társigazgatója.

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon
vagy a krajczardori@gmail.com e-mail címen.
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Április 18-án és 19-én
9-11 óráig:

Szombat: 10-12,
vasárnap: 16-19-ig,

Fifi: 7 év körüli tacsi keverék hölgyemény. Nyugodt, kiegyensúlyozott.
Megelégedne egy kis vacokkal, sok vizet nem zavarna, csak szeressék. Idős
ember mellé kitűnő társ lenne.

Lotti: Ivartalanított, közepes
testű szuka kutya. Sajnos hajlamos
szökni. Szobatiszta, szófogadó
azonban nagy mozgásigényű eb.
Gyerekeket is szereti. Gazdit keres!

Gödöllő, Faiskola u. 2.

Haver: Labrador keverék, köze- Tarka: Gödöllőn befogott, staff kevepes testű kan. Igazi energiabomba,
így elsősorban kertes házba, sportos
családba ajánljuk.

rék kan. Kedves, bár kevéssé szocializált.
Más kutyákkal nem jön ki.

Dr. Székely Dániel
Tel.: 30/588-8590.

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Labdarúgás – gödöLLői kupacsapat

Robog a szekér, de csak a kupában
Ezúttal sem tudott nyerni a Gödöllői SK a megyei I. osztályú
bajnokságban, ellenben a Pest
megyei kupasorozatban menetel Nagy Dániel együttese
és már a legjobb nyolc között
van a Vecsés legyőzésével.
A bajnokságban előbb a Tura csapatát látta vendégül a GSK és ért el
bravúrnak mondható gól nélküli döntetlent, majd Nagykőrösre látogatott
a Gödöllő, ahol egy 4-0-ás zakóba
szaladt bele Smeló Dávidék.
A gödöllőiek 22 játéknapot követően
23 ponttal a tabella 12. helyén állnak.
A következő ellenfél a Törökbálint
lesz hazai pályán.
Pest megyei I. osztály 21-22. forduló: Gödöllői SK – Tura VSK 0-0
Nagykőrösi Kinizsi – Gödöllői SK
4-0 (0-0)
Pest megyei Kupa – Nyolc között
A legjobb nyolc csapat közé jutott
a Gödöllő a Pest megyei Kupasorozatban, miután hazai pályán, hosz-

szabbításos mérkőzésen 3-2-re verte
a Vecsés együttesét. A Magyar Kupa
előselejtezőjének számító sorozatban
a győztes gólt a 95. percben Kaiser
László szerezte.
Pest megyei Kupa, 5. forduló
Gödöllői SK – Vecsési FC 3-2 (1-1,
2-2) Gól: Farkas Péter, Nagy Roland,
Kaiser László
Megyei II. osztály – Gólzáporos
zakók
Kettős vereségen van túl a GEAC
csapata az elmúlt fordulókat követően. A gólokban gazdag meccseken
előbb a Verőce nyert 4-2-re Gödöllőn, majd a listavezető Kisnémedi
otthonában maradt alul Nagy Béla
együttese 7-4-re. A GEAC 23 ponttal
a 10. helyen áll csoportjában.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 21-22. forduló
Gödöllői EAC – Verőce SE 2-4 (2-0)
Gól: Menyhárt Péter, Müller Péter.
Kisnémedi MSE – Gödöllői EAC
7-4 (2-1) Gól: Menyhárt P. (3), Bánki Edömér.

FutsaL – a hajrában Fordított a gödöLLő

Kastélydombi mesék több felvonásban
Remek meccsen sikerült nyernie a MAG-LOG Team CFT Gödöllő
együttesének a Futsal NB II-ben hazai pályán a Kastélydombi SE
ellen 5-4-re. Baranyai Pál tanítványai az utolsó percben fordították a maguk javára az állást.
A gödöllői fiatalok hamar kétgólos
hátrányba kerültek, de még a szünet előtt egalizáltak, majd a folytatásban vezetést szereztek. Ez nem

tartott sokáig, a vendégek fordítani
tudtak 4-3-ra. A hajrában aztán vészkapussal rohamozott a hazai csapat,
ami eredményesnek bizonyult, két

akrobatikus torna – jó eredmények ottendorF-okriLLában

Egy ezüstérem Németországból
Április 3-5. között a németországi Ottendorf-Okrilla városkában
vett részt egy hat nemzetet felvonultató versenyen a Grassalkovich SE két csapattal A két gödöllői formáció egy második- és
egy nyolcadik hellyel tért haza.
Az angol, lengyel, német (válogatottjaik rendszeresen döntőben vannak a
világversenyeken) mellet cseh, svájci
és természetesen magyar csapatok (há-

rom egyesület vitt versenyzőt) vettek
részt a versenyen. A gödöllői Grassalkovich SE serdülő I. korcsoportú leány
hármasa (Szabó Csilla, Darabont Zsanett,
Kőhler Kitti) kiválóan
versenyzett és a nagyon
előkelő második helyen
végeztek. A Trézsi Richárd, Nyerges Anna
(Puente SE) vegyes páros most mutatkozott be

kerékpár – országos bajnokság

Második hely az országúton
Április 11-én, a Mecsek Maraton Team
szervezésében, a Tour de Pécs versenysorozat keretében rendezték a Magyar
Köztársaság 2015. évi országúti kerékpáros hegyi Ob-ját, amelyen a gödöllői
Bukovácz Kata a 2. helyen ért célba.
A Török Ignác Gimnázium tanulója a
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Cube Csömör SE színeiben versenyezve országúti kerékpárra cserélte hegyikerékpárját és kiválóan mutatkozott be
első megmérettetésén az országútikerékpár szakágban. A WU17 (liszences
versenyző) kategóriában az Országos
Bajnokságon a 2. helyet szerezte meg.

Pest megyei III. osztály – Két
meccs 14 gól
Kettős győzelemmel vette az elmúlt
fordulókat a Gödöllői SK második
csapata. Előbb Szadán nyertek 4-1-re
Szabó Lászlóék, majd hazai pályán
rúgtak egy tízest a Vácszentlászlónak. A GSK II. 51 ponttal továbbra
is a 2. helyen áll a bajnoki tabellán
csoportjában.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 21-22. forduló
Szada SE – Gödöllői SK II. 1-4 (1-2)
Gól: Szabó László, Pakuts Barna (2),
Tury Viktor.
Gödöllői SK II. – Vácszentlászló SE
10-0 (4-0) Gól: Szeles Dávid (3),
Szabó László (3), Várszegi Gábor,
Pakuts Barna, Fuchs Ádám, Tóth
Bence.
-ll-

Pest megyei I. osztály
23. forduló
Április 18., szombat 16:30
Gödöllői SK – Törökbálinti TC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest megyei II. osztály
23. forduló
Április 19., vasárnap 16:30
Gödöllői EAC – Vácduka
(Egyetemi Sportpálya)

gödöllői gól is született az utolsó
percben, ezzel 5-4-re nyertek a mieink és 31 ponttal a 9. helyen állnak
csoportjukban.
Futsal NB II, 24. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
Kastélydombi SE 5-4 (2-2)
Gól: Farkas Péter (2), Bencsik Roland, Magyar Zsolt, Baranyai Pál.
-tt-

nemzetközi versenyen, bemutatójukat
a 8. hellyel díjazták a pontozóbírók.
Mindkét egység magas pontszámokat
kapott, ami biztató az Európa-bajnokságra való kvalifikáció eléréséhez vezető úton.
-ká-

A dobogósok: 1. László Tamara
(KSI-Csepel
SE), 2. Bukóvácz Kata
(a
képen
balra),
3.
Karl Bianka
(Bikeexpress
SE).
-tt-

röpLabda – bajnoki eLődöntő, eLső FeLvonás

A darab elkezdődött, mindjárt drámával
Április 12-én hazai pályán fogadta a női röplabda bajnokság elődöntőjének első felvonásán a TEVA-Gödöllői RC a bajnoki címvédő
Linamar-Békéscsabát. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc első meccse mindjárt drámaira sikerült, ugyanis a vendégek
3:2-re nyertek, elvéve a gödöllői pályaelőnyt.
Horváth András tanítványai úgy fogadhatták a címvédő viharsarkiakat,
hogy az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban náluk a pályaelőny.

zetben a rutinosabb Linamar csapata
nyert, ezzel elvette a gödöllőiek pályaelőnyét és 1-0-ra vezet a párharcban.
A következő meccs Békéscsabán ápri-

Ez a meccs végére sajnos már csak
múlt idős, ugyanis a békéscsabai hölgyek drámai csatában nyerni tudtak.
Az első szettet a TEVA-GRC, míg a
másodikat a vendégek nyerték. A harmadik felvonásban aztán állva hagyták
a mieink a látogatókat, 13-ra nyerték
ezt a játékot. A magabiztosan nyert
szett végül Széles Petráék fejét zavarta meg, ugyanis a békéscsabaiak 2514-es játékkal egyenlítettek. Jöhetett
a döntő játék. A 15 pontig zajló ütkö-

lis 16-án, míg a harmadik meccset április 19-én Gödöllőn rendezik.
NB I. rájátszás, elődöntő, 1. mérkőzés: TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 2-3 (23, -18, 13,
-14, -9)
-llNői Röplabda NB I., elődöntő
3. mérkőzés
Április 19., vasárnap 18 óra
TEAV-Gödöllői RC –
Linamar-Békéscsaba RSE
(SZIE csarnok)

kéziLabda – az a bizonyos borsó

Borult a papírforma, nyert a sereghajtó
Papíron könnyed győzelemre készülhetett a Gödöllői KC csapata a férfi NB
II. északi-csoportjának 17.
játéknapján a sereghajtó
TFSE otthonában, de végül a
hazaiak borsót törve Bartos
Gábor tanítványainak orra
alá megverték a mieinket.
Az éremért küzdő, jelenleg 3. helyen
álló gödöllőiek a sereghajtó Testnevelési Egyetem csapatához látogattak az elmúlt játéknapon. A könnyed
győzelem helyett 13-13-as félidei
döntetlent követően a fővárosiaknál
maradtak a bajnoki pontok, borítva
ezzel a papírformát.
A GKC 24 ponttal őrzi 3. helyét
csoportjában, előnye három pont a
4. helyezett Strandépítőkhöz képest,
viszont a második Csömör már hat
pont előnyben van a második he-

lyért zajló párharcban.
Mácsár Gyula junior csapata kettős
győzelmen van túl. Előbb egy hétközi meccsen verte a salgótarjáni
Strandépítők fiataljait, majd a TFSE
otthonából is könnyed győzelemmel távozott. Az újabb négy ponttal 24 pontos a csapat és a 2. helyet
foglalja el a tabellán. Itt a Csömör
a listavezető 30 ponttal, míg a harmadik helyen a Heves áll jelenleg 23
ponttal.
NB II. Északi-csoport, 17. ford.:
TFSE – Gödöllői KC 25-21 (13-13)
Juniorok: Gödöllői KC – Salgótarjáni Strandépítők 34-18; TFSE– Gödöllői KC 25-38
-liNB II. északi-csoport 18. forduló
Április 18., szombat 18 óra
(juniorok: 16 óra)
Gödöllői KC – Pilisvörösvári
TKSK (Hajós tornaterme)

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

Adószám: 18721728-1-13

beLga testvérvárosunk női Focicsapata járt gödöLLőn
Gödöllő belga testvérvárosa, Turnhout női labdarúgó csapata látogatott
hazánkba és városunk női együttesével meccselt egy jót.
Gémesi György polgármester köszöntötte a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban a testvérváros delegációját és
nyújtott át ajándékot nekik, akik között
itt volt Turnhout polgármestere, Eric
Vossal is. Az eredmény ugyan másod-

lagos volt, de a hazájában harmadik
ligás együttes 7-1-re verte a mieinket.
Nagy Imre csapatának mentségére
szóljon, hogy a GSK a megyei háromnegyed
pályás
pontvadászatban
palléro-

zódik. A belga látogatók a meccs után
meglátogatták a Grassalkovich kastélyt, valamint a fővárosban kirándul-tltak keddi hazautazásuk előtt.

Teniszezz a Sportcentrumban 800 Ft/óráért.!

Újra nyílik a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban található teniszpálya, ami
április 13-tól várja vendégeit. Pályabérlés előzetes bejelentkezés alapján:
a 06/20-461-6010-es és a 06/20-516-1547-es telefonszámokon!
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Április 18. szombat 11.00: Béres Ágota (hegedű) növendékeinek hangversenye
Április 20. hétfő 17.00: Fodor
László (klarinét) növendékeinek
hangversenye
Április 21. kedd 14.00: Hangszerbemutató koncert a szolfézs előképzősök részére
Április 21. kedd 16.30: Z. Molnár Ildikó (furulya) növendékeinek hangversenye
Április 21. kedd 18.00: Ella Attila (trombita, mélyrézfúvó) növendékeinek hangversenye
Április 22. szerda 16.30: Deákné Ella Beatrix (fuvola) növendékeinek hangversenye
Április 22. szerda 17.30: Tóthné
Pataki Anikó (gordonka) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 2015. március 14. és 2015. május 18. között
JUHÁSZ ÁRPÁD (1863-1914) EMLÉKKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ
Juhász Árpád zombori születésű, a gödöllői művésztelep alkotójaként számon tartott festő és iparművész.
Születésének 150. és halálának 100. évfordulója alkalmából ismerheti meg munkáit a kiállítás-látogató közönség.
Családi gyermekfoglalkozás: 2015. április 19. (vasárnap) 15 órakor: kézműves foglalkozás Szabó Emma
Zsófiával és Badinszky Katalinnal.
A kiállítást kísérő program: 2015. április 23. (csütörtök) 10 órakor: kurátori vezetés a kiállításban Őriné Nagy Cecíliával.
A kiállítás megtekinthető 2015. május 18-ig, minden szerdán 10-16 óráig, szombaton és vasárnap 14-18
óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon munkaidőben 9 és 15 óra között.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza), Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.
Tel/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu, e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.godolloimuzeum.hu

10 gödöllői szolgálat

2015. április 14.

Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ
2015. ÉVI VÁROSI PEDAGÓGUS NAPON EGY ÚJ DÍJ KERÜL ÁTADÁSRA, A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ.
Önkormányzatunk 1998. évben alkotott rendeletet a városi díjak alapításáról és adományozásáról.
A rendeleti szabályozás alapján minden évben elismerésre kerülnek városunk azon személyei
és közösségei, akik szakmai tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez,
jó hírnevünk növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban azt a gödöllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15- 25 év
közötti fiatal személyt részesítjük, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sport életében,
valamint tanulmányi eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el,
példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy részesíthető.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj átadására a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj átadása alkalmával
megrendezésre kerülő nyilvános ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan 15-25 év közötti fiatalra, akit méltónak
tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal,
Polgármesteri Kabinetnek eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., I. emelet 112-es szoba)
vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu címre.
HATÁRIDŐ:
2015. április 22. (szerda), 16 óra
Dr. Pappné Pintér Csilla
az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság elnöke sk.

Szűcs Józsefné
a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságának elnöke sk.

2015. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ.

1. Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről – értelmében azoknak a személyeknek adományozható, akik:
a.) kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,
b.) magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai
módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
c.) színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását,
nevelését.
2. A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 személy és 1 szervezet, közösség részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyekre, akit/akiket méltónak tartanak e
kitüntető cím elnyerésére. Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetnek eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., I. emelet 112-es szoba) vagy
e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu címre.
HATÁRIDŐ: 2015. április 22. (szerda), 16 óra
az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság elnöke sk.

ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 13-19-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Április 20-26-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

Felhívás – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

Dr. Pappné Pintér Csilla

ÜGYELETEK

Szűcs Józsefné
a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

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

FELHÍVÁS – Bölcsődei felvételi
Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az
alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben:
2015. május 4- 8-ig, 8-17 óráig.
1. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Palota-kert (Tel.: 410-906)
Bölcsődevezető: Varga Gyöngyi
2. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. (Tel.: 410-566)
Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné
3. számú Városi Bölcsőde, Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel.: 422-072)
Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal
vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.
A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

FELHÍVÁS – Óvodai felvételi
1 SZÁZALÉK
Tisztelt Ismerősünk, Barátunk!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület ezúton is köszöni támogatói
segítségét, felajánlását. Céljaink minél
sikeresebb megvalósítása érdekében ebben az évben is számítunk az Önök megtisztelő segítségére.
Ha személyi jövedelemadója 1 % -ával
támogatni kívánja egyesületünket, akkor Rendelkező nyilatkozatát az alábbiak
szerint szíveskedjen kitölteni:
A kedvezményezett adószáma:
18718252-1-13
A kedvezményezett neve:
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
Felajánlása akkor jut el hozzánk, ha a borítékra ráírja az Ön nevét, lakcímét és az
adóazonosító jelét!
Támogatását hálásan köszönjük!
Tisztelettel: Szűcs Józsefné

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodákba történő jelentkezés időpontja: 2015. május 4-8-ig, 8 - 17 óráig.
A 2015/2016-os nevelési évre való jelentkezés feltétele az ebben az évben
betöltött 3. életév és gödöllői lakhely vagy tartózkodási hely.
Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal
vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája, az utolsó védőnői státuszvizsgálat másolata.
A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Az óvodák elérhetőségei és a módosított óvodai körzethatárok Gödöllő
város honlapján érhetők el.
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, hogy várhatóan 2015. szeptember 1-jétől
életbe lép a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése, melynek értelmében azoknak a gyermekeknek, akik augusztus 31-ig
betöltik harmadik életévüket, kötelező lesz az óvodába járás!
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FELHÍVÁS!
Gödöllői étterembe, mosogató-takarító
munkatársat felveszünk! Jelentkezés:
06-20/322-0372

Felhívás
A VÜSZI Nonprofit Kft. Zöldfelület Fenntartási és Üzemeltetési Divízió munkatársat keres fűkaszálás, sövénynyírás, favágás, gallyszállítás munkavégzésre.
Előny: középfokú kertészeti végzettség, kisgépkezelői engedély. Feltétel: jó fizikai állapot, B. kat. jogosítvány.
Önéletrajzokat a titkarsag@vuszikft.hu e-mail címre kell eljuttatni.

A VÁROSI PIAC HIRDETMÉNYEI
– Egy 18 m2 alapterületű irodahelyiség kedvező áron
kiadó a városi piacon. Érdeklődni: 06-30/503-0777
– Főzőverseny lesz a városi piacon 2015. május 16-án,
szombaton. Részvételre jelentkezés: 06-30/503-0777

Mob.: +36/30-952-9987

12 GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT

2015. ÁPRILIS 14.

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!
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
+ Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert
ezt biztos elolvassák

INGATLAN
+ Új építésű kétszintes ikerház eladó a kertvárosban, 84m2-es, 3szoba+ nappalis kulcsrakészen 21,9MFt-os i.áron 20-772-2429
+ Új építésű lakások a belvárosban eladók
300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek nappali+2
ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsibeállóval,
tárolóval! 20-772-2429

MEGÉRKEZETT HOZZÁNK IS AZ EUROPETHROB
INFORMÁCIÓS MOBILALKALMAZÁS

Az előrejelzések alapján kétféle ember van:
akinek már okostelefonja van, és akinek ezután
lesz. A Europethrob applikációval még jobban
ki tudjuk használni az okostelefonok előnyeit.
Mondhatjuk úgy is, hogy az okostelefonok ettől lesznek még okosabbak. Nagyon szerethető
alkalmazás.
A látványosságoktól a közérdekű információkig, az éttermektől a fogorvosig, programok,
koncertek, akciók, helyi hírek… csak élő, aktuális információk, több nyelven, Google Maps
alapján lokálisan meghatározott körben lévő
szolgáltatók, cégek elérhetősége, ismertetője,
akciói, eseményei.
Az EUROPETHROB küldetése, hogy a vállalkozások és az ügyfelek könnyebben egymásra találjanak, a vállalkozások optimalizálni tudják a reklámköltségeiket, a felhasználók könnyen, gyorsan
megtalálják az őket érdeklő információkat.
A EUROPETHROB AZ ÚJ MARKETINGESZKÖZ, AMELY FORRADALMASÍTJA
A REKLÁMPIACOT
A reklámpiac változása kényszerítette ki az új

utak keresését. Az
alapvető emberi
igényekből kiindulva, az okostelefonok népszerűségét ﬁgyelembe
véve támadt az ötlet egy sokoldalú alkalmazás
kifejlesztésére.
A EUROPETHROB applikáció egyik különlegessége, hogy a szolgáltatókkal egy klikkre
kapcsolatot teremthetünk, elérhetjük telefonon
vagy e-mailben, sőt, a telefon navigációja segítségével eljuthatunk a kiválasztott célig.
Be lehet állítani a témaköröket, amelyeken
pushértesítéseket kapunk a bennünket legjobban érdeklő akciókról, mindezt azon a nyelven, amelyen a tulajdonosa egyébként használja a telefonját. Jelenleg a világon egyedül a
EUROPETHROB alkalmazás képes erre.
A szoftver magyar szabadalom alapján többéves nagyon komoly informatikai fejlesztői
munkával készült.
Az EUROPETHROB alkalmazás óriási sikerrel startolt már több magyar nagyvárosban, és a
szomszédos országokban.
Ingyenesen letölthető a Google Play áruházból
és a az AppStore-ból.
Vállalkozásoknak ingyenes konzultáció a mobil reklámban rejlő lehetőségekről: 70 3788438
és godollo3@europethrob.com

Tegyünk egy kis
csodát, együtt!

Váltson be egy támogatói
kódot, és segítsen valóra
váltani egy gyermekálmot
Az Invitel április 1-jén indította útjára új kezdeményezését, amelyben 20 településen igyekszik megnyerni
az ott élőket, hogy közösen
csempésszenek egy kis örömet a súlyos betegségben
szenvedő helyi gyermekek
életébe. A lakosok kódok
beváltásával
segíthetnek
megvalósítani a Csodalámpa
Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány által felkarolt,
életet veszélyeztető betegségekkel kezelt gyermekek kívánságait. Az Invitel minden
kódregisztráció után növeli
a támogatási összeget, és a
résztvevők között összesen
20 tabletet sorsol ki abban
bízva, hogy így minél többen
hozzájárulnak egy-egy gyermekálom teljesítéséhez.
Mintegy ötezer 3-18 év közötti, nagyon súlyos, életveszélyes betegséggel, például
leukémiával,
rosszindulatú
daganatos betegséggel, cisztás
ﬁbrózissal (CF) küzdő gyermek él ma Magyarországon.
Ha közvetlen közelünkben,
lakóhelyünkön
találkozunk
velük, még jobban átérezzük
sorsukat. Sokszor egy apró
ajándék vagy új élmény is
óriási erőt és lelki támaszt ad
számukra. Az Invitel ezért a

helyi igények iránt szintén
elkötelezett Csodalámpa Alapítvánnyal együttműködésben
e beteg gyermekek kívánságának teljesítéséhez mozgósítja
20 település, köztük Gödöllő
lakóit.
A Csodalámpa az elmúlt 12
év alatt több mint 2500 álmot
váltott valóra szerte az országban, így szinte minden hétköznapra jutott egy meglepetés. A
súlyos betegségben szenvedő
gyermekek többsége megygyógyult, és a mai napig emlegeti az életre szóló ajándékot,
amelyet korábban remélni sem
mert volna. Az elmúlt években 7 gödöllői csodalámpás
gyermek kívánsága teljesült.
Közülük egy tizenéves ﬁú
pingpongasztalt, egy kisﬁú
játékkonzolt, két gyermek
számítógépet kapott, míg egy
tizenéves lány megszerezhette
jogosítványát.
Játszva segíthet! Hogyan?
Csatlakozzon a kezdeményezéshez, hogy együtt váltsunk
valóra egy gyermekálmot!
Regisztrálja támogatói kódját, amely után az Invitel 100

forinttal támogatja a Csodalámpa Alapítvány munkáját, és részt vehet a sorsoláson, amelyen 20 db Huawei
táblagép talál gazdára!
• Keresse a támogatói kódokat április 10-től postaládájában, a Dózsa György út 1-3.
alatti Invitel Pontunkban, a
www.invitel.hu/csodalampa oldalon vagy április 16-án
hostesseinknél az Invitel Pont
környékén és Gödöllő forgalmasabb pontjain.
• Regisztráljon kódjaival április 30-ig személyesen az
Invitel Pontban vagy online
a www.invitel.hu/csodalampa oldalon. Nyomtatott kód
regisztrálására a 1288-as telefonszámon is lehetőség van.
Igényeljen és regisztráljon
több kódot, hogy még többet
segíthessünk együtt.
• Az érvényes regisztrációt leadó támogatók között az Invitel 20 db tabletet sorsol ki.
Az akció részleteiről a www.
invitel.hu/csodalampa oldalon tájékozódhat.

+ Kazinczy körúton, felújított, tégla 64nm-es 2
szobás, erkélyes, 3.em. lakás eladó 10,99m-ós
áron 20-772-2429

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Királyné körúton
egy 1. Emeleti 1+2 félszobás, erkélyes öröklakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó a központban két szobás lakás! Iár: 8,5
MFt!! 20-804-2102

+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő
gerendák miatt az összes belső fal kiüthető és
tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő
a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870

+ Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten földszinti 2 szobás lakás, 56nm-es, felújított, egyedi fűtésmérős, műanyag nyílászárós l0,9Mós
i.áron. 20-772-2429
+ Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal,
teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt! 20-539-1988
+ Központ közelében, jó állapotú, 2007-ben épült,
94m2-es, nappali+ három szobás ikerházi lakás
kis kerttel eladó! Iár:22.9MFt! 20-539-1988
+ Eladó két szobás erkélyes felújított lakás Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.5 MFt (20) 804-2102
+ SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L. utcában,
földszinti, 40m2-es, két szobás lakás kedvező
9MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988
+ Eladó nappali+2 félszobás lakás, új műanyag
nyílászárók, szigetelt tömb Iár:9.8 MFt. (20)
804-2102
+ Gödöllő központjában, négy lakásos társasház második emeletén nappali+ két szobás
cirkós lakás kedvező áron eladó! Iár:19.5MFt!
20-539-1988
+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100180m2 családi házat vagy eladó telket. 20944-7025
+ Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal
rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20)804-2102
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:
20-3464-718.

+ Eladó Gödöllőn egy téglaépítésű, 36nm-es,
felújított, erkéllyel rendelkező, egyedi fűtéses, 3.
emeleti öröklakás. I.á.: 8,4 mFt 20-919-4870
+ (3883) Eladó Gödöllő Blahai részén, 600nmes telken egy 10 éve épült, nappali+2szobás
igényesen kialakított, terasszal ellátott lakóépület, melynek a földszinti részén (110nm) jelenleg
fodrászüzletnek kialakított üzlethelység található
vizesblokkal, egyéb helységekkel. Igényes megjelenésű, mutatós. I.á.: 45mFt 20-919-4870
+ (3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nappali+4szobás kiváló minőségű,
szép megjelenésű családi ház nagyméretű kertkapcsolatos terasszal több szobából erkélykapcsolat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték
arány: 27,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő központjában csendes utcában
egy 2,5 szobás, téglaépítésű családi ház 400nmes telekkel. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870
+ (3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy nappali+2szobás szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti medencével, nagy
terasszal. A szuterénben több funkcióra alkalmas helységgel. Örökpanorámás, déli fekvésű
kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
+ (3599) Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy nappali+2szobás, 2 fürdőszobás
családi ház 2 állásos garázzsal, 600nm-es telekrésszel. I.á.: 25,9 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
+ Eladó Gödöllőn júliusi átadással újonnan
épített nappali+3szobás, teraszos, kertkapcsolatos két ikerház kulcsrakész állapotban. I.á.:
24,9 mFt 20-919-4870

+ 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).

+ (3855) Eladó Szadán 2473nm területű 40m
széles gyümölcsfákkal, szőlővel telepített, déli
fekvésű, teljes közművel ellátott építési telek.
I.á.: 15 mFt 20-919-4870

+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló
eladó. Tel.: 30/201-7329.

+ Eladó Gödöllő belvárosában egy 22nm-es üzlet. I.á.: 10,9 mFt 20-919-4870

+ (3869) Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
1000nm-es szép ősfás, bokros, fenyős, szépen
gondozott, újonnan telepített díszkertes telken
egy nappali+3szobás szigetelt teljesen felújított, teraszokkal ellátott 135nm alapterületű
polgári családi ház. Az ingatlan nagyon csendes
nyugodt helyen található. Telken belül 2 kocsira
alkalmas kocsi beálló van kialakítva. Az épület
saroktelken helyezkedik el, mely tökéletes életteret biztosít. I.á.: 36 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn 2szobás téglaépítésű családi ház forgalmas út mellett 800nm-es telekkel.
I.á.: 16,5 mFt 20-919-4870

+ (3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park közelében a Körösfői utcában egy 2szobás teljesen felújított ikerház külön utcai bejárattal, hozzá tartozó kis kerttel, borospincével, terasszal,
sok-sok örökzölddel telepített. Az udvarban téglából épült kerti szauna, mosdóval, zuhanyzóval
+ kemence. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss
József utcában egy nappali+3szobás 90nm
alapterületű családi ház. A ház alatt 90nm szuterén van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott,
irodának, orvosi rendelőnek, egyéb funkciókra,
szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból egy kertkapcsolatos terasz van kialakítva. I.á.: 35mFt
20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szobás 100nm összalapterületű felújított
téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.:
24,9 mFt 20-919-4870

+ (3860) Eladó Gödöllőn 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 20919-4870

+ (3766) Eladó Gödöllőn a Brassó utcában
egy nappali+4szobás tetőteres teljesen alápincézett garázsos és egyéb helységes családi ház
515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt 20-919-4870+
Eladó Gödöllőn 951 m2-es telken lévő tégla
építésű Szabó P. utcában található 80 m2-es
családi ház irányár: 24,3 MFt. www.lipcsey.com
30/6336-110

+ (3876) Eladó Gödöllő belvárosában egy 1,5
szobás egyedi fűtéses vegyes építésű nyeregtetős kis családi ház 273nm-es telken. I.á.: 13,8
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2.em.
1,5 szobás, 42 nm-es, nem lelakott lakás. Körbe van fűtve, ezért kevés a rezsi! Iár: 10,2 MFt.
Tel: 20/447-3391
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+ Gödöllő blahai részén a Vőfély közben eladó
120nm-es nappali + 2 szobás, kétszintes családi ház dupla garázzsal, szuterénnel. Irányár:
23,9 MFt. Tel: 20/250-6563.

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

+ Gödöllőn, Palotakerten másfélszobás (44nmes), 7.em. felújított lakás eladó: 8 millió. Nagyobb (60 nm feletti) lakáscsere gödöllői lakótelepen érdekel. Tel: 20/968-0336

+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség kiadó, üzlet,
iroda, masszázsszalon, egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes parkolás. Tel.: 30/2242-653.

+ Gödöllőn a Kökény utcában 2 db egymás melletti, panorámás telek eladó. Érd: 30/687-5756

+ Gödöllőn a PATAK TÉRI üzletsoron 27 nm-es
ÜZLET ápr. 1-től KIADÓ/ ELADÓ reális áron.
Érd: 30/622-8987

+ Gödöllőn, kertvárosban, csendes utcában 3
szoba összkomfortos családi ház eladó. Gázkonvektoros, csatornára rákötve. 150 nöl-es
telek. 18,5MFt. 30/851-3255
+ Eladó -készpénzfizetéssel- azonnal beköltözhető kertes családi ház Isaszegen, főúton. Orvosi rendelőnek, műhelynek, stb. kis átalakítással
alkalmas. Tel: 30/5166-115

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Belvárosi speedfitness stúdióba keresünk
sport múlttal rendelkező, önmagával és másokkal szemben is igényes személyi edzőt
részmunkaidőben, délutáni órákra. Gyógytornászok, testnevelő tanárok előnyben! Tel.: 06-30684-4020

+ Teremgarázs-kocsibeálló kiadó!! 12EFt/hó
(20)804-2102

ÁLLÁS

+ Gödöllőn eladó 1001 nm területű zártkerti
ingatlan. Iár: 2,9 MFt. Tel: 30/537-6985

+ Gödöllői Töltőállomás felvételre keres SHOP
ELADÓ munkakörbe középfokú végzettséggel,
kereskedelmi
gyakorlattal
rendelkező munkatársakat.
Érd: 28/513-115

+ Gödöllőn a Szt. János utcában eladó egy 40
nm-es téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás egy 3
nm-es tárolóval. Tel: 70/698-5164
+ TELEK ELADÓ Gödöllőn az Ibolya u. 85
alatt. 550 nm. Érd: 20/9511-836

+ SZAKÁCSOT, FELSZOLGÁLÓT, KÉZILÁNYT felveszünk: A Szűcs Fogadója –
Szada. Tel: 20/9430-746

+ Gödöllő központjában, a Munkácsy utcában
1.em. 56 nm-es, alacsony rezsijű lakás eladó.
Iár: 13 MFt. Tel: 28/816-419
+ Eladnám vagy elcserélném aszódi, előkertes,
emeletes családi házamat gödöllői 2 szobás lakásra. Tel: 70/254-2413

+ ÁCS SEGÉDET keresek
20-25 éves között Gödöllő
és Kerepes körzetéből. Tel:
30/242-1037

+ Kerepes-Szilasligeten szép környezetben panorámás, HÉV közeli, 1.em. 63nm-es társasházi lakás eladó (gépesített konyha, tároló, kocsibeálló). Ir.ár: 15,5 MFt. Tel: 30/355-1393

SZOLGÁLTATÁS

+ Kartal központjában 554 nm-es telken 100
nm-es hosszú parasztház – 3 szoba, konyha,
spejz – melléképületekkel, gyümölcsfákkal eladó. Iár: 4,8MFt. Tel: 70/776-0302
+ Szadán a Dózsa Gy. úton egyszintes családi
ház tetőtér beépítéssel, udvarrésszel és kerttel
eladó. Iár: 32 MFt. Érd: 06-20-440-7966
+ DOMONYVÖLGYBEN a strandtó és a Kettes
horgásztó között, kettő egymás mögötti, egyenként 300 négyszögöles telek eladó. Befektetésnek is kiváló ingatlan. Érd: 20/260-8636

ALBÉRLET KIADÓ
+ Frissen felújított 2 szobás mfszt. lakás Palotakerten hosszútáv, szerződéssel kiadó. 80.E+
rezsi. Állat alapvetően nem akadály. Érd. 16:30
– 21h között: 30/8454-959
+ Gödöllő kertvárosában családi ház üzleti, ill.
magáncélra, hosszútávra kiadó. 150 E Ft. Érd:
70/428-2808
+ János utcai két szobás felújított lakásba fiatal lány mellé albérlőtársat keresek. Bérleti díj:
25.000,-Ft+ rezsi. 2 havi kaució. Tel: 30/4673320
+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.

+ A Renault Békési gödöllői telepe AUTÓMOSÓT keres, és AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT a fóti telephelyre. Tel.: 20/549-96-01
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk felszolgálót-pultost. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@freemail.hu
e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal.
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk szakácsot pizzaszakácsot. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal.
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk felszolgálót-pultost. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@freemail.hu
e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal.
+ Opel Gaál Márkaszerviz gödöllői munkahelyre autószerelő kollégát keres. Több éves gyakorlattal; önállóan dolgozni tudó; Opel, Volkswagen, Ford típus ismerettel; felhasználó szintű
számítógép ismeret; jogosítvány. Kiemelt kereseti lehetőség. Teljesítmény arányos bérezés.
Szakmai tréningek. Bejelentett állás, hosszú
távra. Jelentkezni lehet fényképes szakmai önéletrajzzal e-mailen: gaalautohaz@opelgaal.hu,
Gaál Autóház Kft. 2100 Gödöllő, Rét utca 18.
+ Gödöllői cég villanyszerelő kollégát keres.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: evocool@
evocool.eu, Tel.: +36 20 775 1917

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@
ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ VESZÉLYES FA KIVÁGÁSA alpesi technológiával, magas sövény visszavágása rövid határidővel! Tel:
30/528-7777

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Nagyfenyvesben
120 nm-es, 5 szobás, átlagos állapotú ház
821 nm-es telken eladó. Iá.: 23 mFt.
• Az Erzsébet park közelében 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, 4. em., erkélyes lakás eladó. Iá.: 10,7 mFt.
• Nappali+ 2 szobás, ikerházi lakás, garázzsal 640
nm-es telken a Nagyfenyvesben eladó. Iá.: 18,5 Ft
• A Királytelepen, háromszintes, 8 szobás
családi ház bérbeadó: 200Ft/ hó+ rezsi.
Bővebb információért keresse irodánkat!
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+ Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, FUVAROZÁS!
HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221

+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777
+ FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró traktorokkal), fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, sövénynyírás, rotációzás, gyomirtás,
gyepszellőztetés. E-mail: fukaszalasgodollo@
gmail.com, tel.: 30/622 7421
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes felméréssel, több éves szakmai tapasztalattal.
20/325-4944

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+ Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, teljes körű lakás, lakóház
felújítás, valamint hőszigetelés. Különböző
kőműves munkák komplett kivitelezése. Tel:
06-30-584-8588
+ PARKETTÁS: 70/505-1177.
+ MÁRKA FÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ.
Szerelés, karosszériajavítás fényezéssel, autóüvegezés, kipufogó és futómű fékszerviz
rövid határidővel, esetleg azonnal. Biztosító
helyszíni kárfelvétel. Ügyintézés. Kötelező és
CASCO Biztosítás kötés. Gödöllő, Szabadság
út 65. 20/9888-997

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe
tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 0630-508-1380, 06-28-784-752

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+ 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

OKTATÁS

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

+ ANGOL és kézműves OVIS és ISKOLÁS
TÁBOROK! Játékos, ismeretterjesztő foglal+ Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújíkozások, medencézéssel, kézműveskedéssel,
tási munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg
angol nyelvtanulással. Anyanyelvi tanárok is!
burkolást, gipszkartonozást, homlokzati dryviNaponta 8.00-17.00-ig, 3x étkezéssel. Díj:
tozást, térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a
25.000 Ft, I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2.
legjobb áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
Tel.: 28/511-366, info@ili.hu
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ 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
+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS.
Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, metszése,
permetezése, újratelepítése. Rotációs kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás, fűkaszálás. Árok
és ereszcsatorna tisztítás. Kerítésépítés, javítás, festés. Referenciákkal. 30/747-6090

+ 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 angol nyelvvizsgára az I.L.I.
vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653
+ Ingyenes ÚSZÓMESTER tanfolyam, csak
vizsgadíjat (5000 Ft) kell kifizetni, 18 éven
felüli nappali tagozatos diákok részére. Jelentkezés feltétele: 3 úszásnemben (mellgyors-hátúszás) magabiztos, jó úszástudás.
Részletes tájékoztatásért keress minket a
z
alábbi elérhetőségen: munka@jokerdiak.hu

ADÁS~VÉTEL
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 30 8518 763
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+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
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+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

ÜDÜLÉS

+ Crystal Nails termékek nagy választéka kapható Gödöllőn a Petőfi tér 16.sz. alatti üzletünkben. Nyitva: H-Szo: 8-20 óra között. Műkörömépítő tanulócsomag összeállítását vállaljuk.

+ Egy 100.000 Ft-os üdülési utalvány a Club Caros
SPA 4 csillagos üdülőbe Zalakaroson féláron eladó. Érd:
30/6677-031

+ HASZNÁLT BARKÁCSGÉPEK AZONNALI FELVÁSÁRLÁSA készpénzért. Fúrógépek,
flexek, fűrészgépek, kéziszerszámok, stb. Tel:
20/9463-409

+ Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148

+ Pozdorjacsavarok, szegek, gipszkarton csavarok, opel csavarok, popszegecsek DOBOZ
MENNYISÉGBEN KEDVEZŐ ÁRON ELADÓK! Tel: 20/266-0104
+ Fürdőruha és függöny vásár Gödöllőn a Patak téren a „Margaret Divatáru” boltban. Blézerek 1800-2500.-Ft-ig! Olasz csipkés felsők
és szoknyák nagy választékban! Nyitva: H-P:
9-17.30-ig, szo: 9-12-ig.
+ 1db ágyneműtartós, kárpitozott heverő és
1db 2x3 m-es velúr szőnyeg olcsón eladó. Tel:
30/215-0963

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hársméz, Méz2014. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz, Propolisz kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
+ Ingyen elvihető érett és
félérett szalmás trágya. Érd:
30/2323-140

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket,
mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-2931759, 70/942-0806, 20/465-1961

Próbahordás
nélkül soha!

Interjú Tóthné Molnár Tünde
hallásspecialistával
A hallókészülék vásárlása nagy körültekintést igényel. Érdemes előzetesen tájékozódni, ám érdemi döntést csak a teljes
körű hallásvizsgálat után lehet meghozni.
„Próbahordás nélkül soha ne vásároljunk hallókészüléket!” – javasolja a gödöllői Amplifon Hallásközpont vezetője.
Mennyire tájékozottak mindazok, akik
hallásvizsgálatra érkeznek Önhöz?
Azt tapasztalom, hogy sokan, akik hallásvizsgálatra jönnek hozzám, és tudják, hogy
hallókészülékre lesz szükségük, már előzetesen tájékozódnak. Ez legtöbbször a családtól, ismerősöktől szerzett információ,
és egyre többen böngésznek az interneten
is. Sajnos gyakran előfordul, hogy az emberek a rémhírekre hallgatnak, és téves elképzeléseik alakulnak ki, a mi feladatunk,
hogy ezeket eloszlassuk.

+ Társ- és partnerközvetítés.
Tel.: 20/9455-583.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728

szülékeket. Ez
azt jelenti, hogy
a
kiválasztott
hallókészüléket
nem csupán a
helyszínen tesztelheti, hanem
hazaviheti, és
kipróbálhatja
akár
otthoni,
akár munkahelyi környezetben is. A személyes tapasztalat
a legfontosabb
Pró
óbaho
ord
dás néélkü
ül
meggyőző érv,
soha ne vásároljunk
a próbahordás
hallókészüléket!
alatt mindenki
el tudja dönteni, hogy javítja-e az életminőségét a hallókészülék. Azt mondhatom,
hogy az esetek döntő hányadában igen.

Mit tanácsol azoknak, akik hallókészülék vásárláson gondolkodnak?
Bármilyen jól és alaposan tájékozódtunk,
hallgassunk a szakember tanácsára, aki
megvizsgál minket, és ha szükséges, hallókészüléket ajánl, hiszen ő valóban tudni
Kiemelne ezek közül a tévhitek közül né- fogja, mire van szükségünk. De a legfontosabb: próbahordás nélkül soha ne vásárolhányat?
Többen tartanak attól, hogy a hallókészülék junk hallókészüléket!
sípol, felerősíti a zajokat és kényelmetlen a
viselése. Ilyen esetben mindig elmondom, Mit kell tenniük azoknak, akik részt szerethogy a hallókészülékek a technológiai újí- nének venni egy hallásvizsgálaton, vagy ha
tásoknak köszönhetően az elmúlt években ki akarják próbálni a hallókészülékeket?
hihetetlen nagy fejlődésen mentek keresztül, így egy jól beállított készülékkel ezek a Az érdeklődőknek nincs más dolguk, mint
felhívni a 06-28/620-665-ös telefonszáproblémák orvosolhatóak.
mot, és egyeztetni egy időpontot munkatársunkkal. Várunk mindenkit szeretettel a
Hogyan győzi meg a szkeptikusokat?
A hallásvizsgálat után mindenkinek le- Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatt találhetősége van ingyenesen kipróbálni a ké- ható Amplifon Hallásközpontban.

+ 21 éve működő betéti társaság eladó. Tel.: 20/3464-718.
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Beküldési határidő:
2015. április 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Spányik Anna, Szőlő u. 28., Varga Lászlóné, Kossuth L. u. 44.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Szabó Jánosné, Nagy L. u. 6.,
Tóth János, Batthyány L. u. 27/c.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Korzenszky Gergely, Klebelsberg K.
u. 4.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Tóth Dóra, Semmelweis I.
u. 66., Lenkes János, Remsey J.
krt. 4.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Rétfalvi Jenőné, Turul u. 15., Nagy István,
Sajó u. 3.

