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• TerjeszTői ára: 75 fT

Nagy sikert aratott a Gödöllő Táncegyüttes gálaműsora, amelyen új tematikus programmal lép(5. oldal)
tek a közönség elé.

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

www.szolgalat.com

Kiállítással és workshoppal ünnepelte ötvenedik bemutatóját a tizenhárom éve működő
(6. oldal)
Club Színház.

Jól szerepeltek a GEAC atlétái az idény első
szabad téri versenyein. Többen is a nemzetközi
(8. oldal)
szintű eredményt értek el.

NEGYVENKÉT ORSZÁG FILMJEI, TERMÉSZETVÉDELMI PROGRAMOK

Hamarosan: Nemzetközi Természetfilm Fesztivál

A civil kezdeményezésként megvalósuló rendezvény szervezői úgy
gondolták, Gödöllő ideális helyszín,
hiszen régen fontos szerepet töltött

természetvédelmet és az öko-életmód és -szemlélet népszerűsítését
tűzi zászlajára. Annak érdekében,
hogy minél többeket meg tudjanak szólítani, a fesztivál valamennyi programja ingyenesen
látogatható.
A vetítések a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában, a
Művészetek Házában, a Városi
Moziban, a könyvtárban és a főtéren zajlanak majd, az Erzsébet
Királyné Szállodában pedig a
Life program konferenciájára és
Nemzetközi Filmszakmai Konferenciára kerül sor.
A fesztivál egyik különlegessége,
hogy Török Zoltán, a „Vad Magyarország” rendező operatőrének új,
Amerikában forgatott, az Everglades
Nemzeti Parkot bemutató filmjének
itt lesz az ősbemutatója.

Fotó: Morvai Szilárd

Különleges rendezvénynek ad
otthont Gödöllő május 14-17.
között, ugyanis ekkor rendezik
meg első alkalommal – de hagyományteremtő szándékkal
– a Nemzetközi Természetfilm
Fesztivált. A négynapos programra negyvenkét országból
négyszázhuszonnégy alkotást
neveztek, de a filmvetítések
mellett kiállítások, előadások,
koncertek, vetélkedők várnak
az érdeklődőkre. A rendezvényre Brüsszelben is felfigyeltek, s meghívták a Zöld
Hét eseményeinek sorába. A
fesztivál fővédnöke Áder János köztársasági elnök.

be a magyar természetfilmezésben:
itt működött az egykori MAFILM
természetfilm stúdiója, itt alkotott
Homoki Nagy István és Hárs Mihály.
A helyszínt nemzetközileg elismertté
tették az itt alkotók, méghozzá olyan
filmek révén, mint például a Gyöngy-

virágtól Lombhullásig vagy a Lutra.
Ezt nem felejtette el a szakma sem,
hiszen szinte egy emberként sorakoztak fel az elképzelés mögé.
A gödöllői fesztivál azonban nem
„csak” filmes esemény lesz, hanem
egy nagyszabású jamboree, ami a

(folytatás a 7. oldalon)

Gödöllő-sétány

Bad Ischlben

Felavatták Bad Ischl új nevezetességét, a Sisi-parkot, ahol
az ausztriai település testvérvárosai is helyet kaptak.

Gödöllő mellett Opatijáról és Szarajevóról is elneveztek egy sétányt, ahol
elültették a városokból hozott fákat. A
Gödöllő-sétányon főleg gesztenyefák
vannak, így városunk szelídgesztenyefacsemetét ültetett; a Gödöllő-sétány
az Ischl folyó partján található. Hannes Heide, Bad Ischl polgármestere
elmondta, az eredeti ötlet Gödöllőről
származik: amikor 2 évvel ezelőtt a testvérvárosi szerződés megköttetett, Bad
Ischl is kapott egy sétányt a Rákos-pa(folytatás a 3. oldalon)
tak partján.
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Több helyen megáll a Volánbusz esTi járaTa sem

helyi, sem
helyközi
járat
Máriabesnyőre.
A Volánbusz Zrt.
megvizsgálta a kérést, és május 1-jétől úgy alakította át a
menetrendet, hogy az utasok
által megjelölt Budapest – Gödöllő – Hatvan –
Gyöngyös – Eger
útvonalon közlekedő járat a Gödöllő, Egyetem
bejárati út , a Gödöllő, (Máriabesnyő) megállóhely
bejárati út , az Aszód, vasútállomás bejárati út és Hatvan,
Rákóczi út megállóhelyeken is
megáll.
jk

Könnyebb lesz a hazajutás
A lakók kérésére módosított
menetrendjén a Volánbusz, s
ezzel jelentősen megkönnyíti
a közlekedés azok számára,
akik a késői órákban
utaznak haza.
A gödöllőiek levélben
jelezték a vállalatnak,
azt szeretnék, hogy
azok a mindkét irányból érkező távolsági
járatok, amelyeknek
nincs menetrend szerint megállójuk Máriabesnyőn, legalább egy helyen “Gödöllő
(Máriabesnyő), mh. bejárati

2015. április 28.

Közélet

út”-on álljanak meg, hogy ne
legyen nehéz a hazajutás, illetve az egyéb úticélok, például
a buszpályaudvar elérése az

esti órákban. Jelezték, a Budapestről 22:45-kor induló járat
23:15-kor ér Gödöllő buszpályaudvarra, és ekkor már nincs

VÜSZI: Permetezik a vadgesztenye fákat
Újabb kertészeti munka vette kezdetét
A fagyöngymentesítés után újabb nagy szabású növényvédelmi munkát kezdett meg a VÜSZI. Április
27-től május 18-ig (időjárástól függően 5-10 napos
eltéréssel) permetezik a város közterületein lévő
vadgesztenyefákat.
A munkát külső szakcég bevonásával végzik, a felhasznált növényvédőszerek: Dimillin 25 WP (rovarölő) 0,5 kg/ha, Topas 100 EC (gombaölő) 0,3 l/ha,
Silwet (tapadásfokozó) 0,15 l/ha.
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 14 nap, munkaegészségügyi várakozási idő nincs, a növényvédőszerek a méhekre nem veszélyesek, a vizekre való
veszélyesség alapján azonban a kifejezetten veszélyes kategóriába tartoznak. Dolgoznak a kertészeti részleg munkatársai a Kastélyparkban is, ahol már elkezdődtek a tavaszi munkák.
bj

a Virágosabb, rendezeTTebb környezeTérT

Városszépítő hétvége
Május 8-9-10-én ismét városszépítési hétvégét rendeznek a gödöllői városrészi
egyesületek. A kezdeményezés az elmúlt években már nagy sikert aratott, s a tapasztalatok szerint sok park, utcarész, játszótér lett nem csak tisztább, hanem virágosabb, rendezettebb az ott lakók összefogásának eredményeként.
Takarítást, virágosítást, a közterületi bútorok rendbe tételét tűzték zászlójukra az
egyesületek, akiknek a munkájához ez alkalommal is segítséget ad a VÜSZI Kft.
A részletes program a helyszínekkel és időpontokkal az interneten és a Gödöllői
Szolgálat következő számában jelenik meg.
A programban az Alvégi Civil Társaság, Virágos Máriabesnyőért Egyesület, a Blaháért
Társaság, a Harasztért Egyesület, a Tündérkert Egyesület, a Kertvárosi Egyesület és
Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület tagjai vesznek részt, s várják a bekapcsolódni szándékozókat.
LAKÁSSZÖVETKEZETI, TÁRSASHÁZI JUBILEUMI RENDEZVÉNY GÖDÖLLŐ
A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 2015. május 5-7. között szakmai tapasztalatcserével egybekötött jubileumi rendezvényt tart a gödöllői Erzsébet Királyné Szállodában. A rendezvényen több mint 100 résztvevővel számol az Országos Szövetség elnöksége, miután nemcsak szakmai találkozó, tapasztalatcsere lesz napirenden, hanem
a LOSZ elnöksége az éves közgyűlésén beszámol az előző időszak eseményeiről, a szövetség
gazdálkodásáról is. A tapasztalatcsere találkozó keretén belül ünnepi megemlékezésre is sor
kerül, ugyanis 1990. április 21-én – 25 évvel ezelőtt – alakult meg a Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége, az egykori SZÖVOSZ lakáságazati jogutódjaként. Az ünnepi megemlékezésre
az országos szövetség elnöksége meghívta az alapítók, az ágazatot felügyelő kormányzat, és
a nemzetközi szövetség képviselőit. Az ünnepi megemlékezést a királyi kastély megtekintése
követi, majd este ünnepi műsorral zárul a jubileumi megemlékezés.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy
dr. Gémesi György polgármester májusi fogadónapját
az alábbi időpontban tartja:
2015. május 7. (csütörtök), 10-14 óráig.

Tiszta Udvar
Rendes Ház
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2015”
CÍM ELNYERÉSÉRE
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 előnyt 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 FÁJA 2015
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 hozzá fűződő 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.

FÁK GÖDÖLLŐ PARKJAIBAN 2015
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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Gödöllő-sétányt avattak Bad Ischlben
(folytatás az 1. oldalról)

Hannes Heide fontosnak tartja,
hogy a városok lakosai is megismerjék a testvértelepüléseket, így a jövőben információs táblákat is kihelyeznek majd.
Bad Ischlt és Gödöllőt a történelem is összeköti. Az osztrák településen ismerte meg egymást Erzsébet
és Ferenc József, majd eljegyzésük is
itt történt meg. Később, a Kaiser-villa megépítésével a nyarakat töltötte
itt a család. Gödöllő pedig a királyné kedvenc tartózkodási helye volt,
ahol több mint 2000 éjszakát töltött
el. Erzsébetnek még ma is jelentős
kultusza van Gödöllőn és halála után
szinte elsőként itt neveztek el parkot
a királynéról és állítottak szobrot a
tiszteletére.

néphagyományőrZő óvodapEdagógusok

Tanácskozás Turán és Gödöllőn
Az ilyen találkozások fontosak,
hiszen Bad Ischlnek köszönhetően ismerhettük meg Szarajevó polgármesterét, Ivo Comsicot, és ma már arról
táárgyalhatunk, hogy
a nagy sikerű Orient
e
előadás
remélhetőleeg hamarosan bem
mutatásra
kerülhet
B
Bosznia-Hercegov
vina
fővárosában.
A
Az
idén nyáron
p
pedig
már 5 diákot
lááthatunk vendégül
G
Gödöllő
ifjúsági táb
borában,
Bad Ischlb
ből
pedig szintén

tanulók érkeznek Gödöllőre a nyár
folyamán. Ivo Dujmic, Opatija polgármestere megjegyezte: fontos,
hogy a monarchia egykori városai,
melyeket a történelem vihara egykor
szétválasztott, most újra megtalálják
a közös pontokat és lakosai is megismerjék egymást.
Az eseményen részt vett Marcus
Habsburg, Ferenc József és Erzsébet királyné dédunokája, valamint
Susanne Feichtinger Laxenburgból,
Gödöllő másik ausztriai testvérvárosából; aki épp a tavalyi Erzsébet-bálon vehette át az Erzsébet királynéról
elnevezett Ezüst Emlékérmet.
(pts)

Ebek és emberek a bajbajutottakért

Szabó Gábor, a KÉA elnöke ismertette az alapítvány tevékenységét a
hallgatósággal. Mint elmondta, mentőkutyás szolgálatról a Magyar Katasztrófakutyás Egyesület 1993-as
megalakulása óta beszélhetünk Magyarországon. Azóta számos szervezet
jött létre, amelyek többnyire elenyésző
támogatással működnek, de sokszor
előfordul az is, hogy a tagoknak maguknak kell finanszírozniuk a munkájukat.
A Kutyákkal az Életért Közhasznú
Alapítvány 2004-ben jött létre, hogy
segítse a mentő-, a segítő- és a szolgálati kutyák kiképzésével, tréningben
tartásával, ezek alkalmazásával, valamint az állatvédelemmel foglalkozó
civil kezdeményezéseket. Fő tevékenységük a kutyákkal történő mentés, 24 órás szolgálatot tartanak fenn

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” !

Együttműködés a mösZ és a kutyákkal aZ élEtért alapítvány köZött

Eseménydúsan zajlott a Kutyákkal az Életért Alapítvány
(KÉA) első országos sajtótájékoztatója a múlt héten a
budapesti Westend City Centerben. A rendezvényen több
mentőszervezet csatlakozott
az alapítványhoz, jószolgálati
nagyköveteket, tiszteletbeli követeket és tiszteletbeli önkénteseket neveztek ki, s az is kiderült, hogy ki a Mentőkutyával az
Emberekért Díj első kitüntetettje. Az eseményen együttműködési megállapodás született a
Kutyákkal az Életért Alapítvány
(KÉA) és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) között is, amelyet Szabó Gábor és
Gémesi György elnökök láttak
el kézjegyükkel.

FELHÍVÁS

és térítésmentesen segítenek a bajba
jutottakon, határainkon innen és túl.
Mindemellett egy nemzetközileg elismert kiképzőbázist
működtetnek, ahol
a kutyák és gazdáik
elméleti és gyakorlati képzéseken vehetnek részt.
A mentőkutyák
alkalmazásának három legfontosabb
területe a nyomkövetés, illetve a terület- és a romkutatás. A nyomkövető
kutyák egy személy
eltűnésétől számított 6, legfeljebb 10
órán belül vethetők be, később, illetve
szélsőséges időjárási viszonyok esetén
már területkutató kutyákra van szükség. A romkutató kutyák bevetésére
katasztrófahelyzetekben kerül sor, képesek 6-8 méter magas romhalmazon
alatt is kiszagolni az összedőlt épület
alatt rekedt sebesülteket – tudtuk meg
a Szabó Gábortól.
Az elnöki beszámoló után került sor
a szakmai együttműködési megállapodások aláírása a csatlakozó mentőszervezetek, az SOS Mentőkutyás Egyesület, a Mancs a Kézben Egyesület, a
Kutyák a Rák Ellen az Életért Alapítvány, a Kékes Kutató-mentő Alapítvány, a Tatabányai Polgári Védelmi és
Kutató-mentő Egyesület, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola
Alapítvány, a Neptun Búvárklub, a
Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület és a Kutyákkal az Életért
Alapítvány vezetőivel.
Mivel a kisebb településeken katasztrófahelyzetekben általában a

polgármesterek a mentésvezetők,
külön megállapodás köttetett a Magyar Önkormányzatok Szövetségével.

Szombaton került sor a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete
17. tavaszi szakmai találkozójának gödöllői – kulturális és szakmai – programjaira, amire nem csak Magyarországról, hanem Erdélyből és a Délvidékről is érkeztek résztvevők.
A Turán és Gödöllőn tartott rendezvények résztvevőit a Művészetek Házában Pecze Dániel alpolgármester köszöntötte, aki a magyar hagyományok
megőrzésének fontosságáról beszélt. A köszöntő után az óvónők egy néptáncot is előadtak.
A kétnapos rendezvény mottója a „Népszokások az óvodai nevelésben;
Galgamenti népművészeti találkozók nyomán” volt. A turai konferencia díszvendége Szekeres Erzsébet, Arany Medállal kitüntetett iparművész volt,
de olyan ismert turai művészek is tartottak előadást, mint Maczkó Mária
eMeRton- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes vagy Unger Balázs népzenetanár, a Cimbaliband cimbalmosa.
Szombaton Gödöllőn tartották meg a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének közgyűlését, ahol Faust Dezsőné, Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus és Barnóczki Beáta, az egyesület elnöke értékelte a
(A)
kétnapos szakmai és kulturális rendezvényt.

Álláskereső sokadalom a SZIE-n

Életmentésért fogunk össze – kezdte
értékelő beszédét Gémesi György:
„Az élet nálam az első, erre tettem
esküt sebészorvosként is. Sajnos sokszor van szükség a mentőkutyákra, és
köszönöm, hogy évek óta ennyit fáradoznak a bajbajutottak megmentése
érdekében. A MÖSZ mindent megtesz
azért, hogy a mostani megállapodás
híre eljusson minden tagtelepülésünkhöz, illetve az ország összes önkormányzatához.”
A rendezvényen került sor a KÉA
jószolgálati nagyköveteinek, tiszteletbeli követeinek és tiszteletbeli önkénteseinek kinevezésére is. Végezetül, az
alapítvány kiemelt támogatója, a Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető
Kft. ügyvezető igazgatójának, Prosits
Attilának beszédét követően átadták a Kutyákkal az Életért Alapítvány
„Mentőkutyával az Emberekért” díjait, amelyet Leczki Sarolta, a Pannon
Kutyás Kutató-Mentős Csapat vezetője vehetett át Szabó Gábortól.
(OT)

Több mint nyolcszázan, túlnyomórészt
egyetemi hallgatók regisztráltak a Szent
István Egyetem aulájában megrendezett állásbörzére, amin a múlt évit lényegesen meghaladó számú, 54 kiállító
közel 300 álláslehetőségét ismerhették
meg a résztvevők. Széles skálán képviseltette magát az autóipar az Auditól a
Robert Boschig. A mezőgazdaság legjelentősebb reprezentánsa a Bonafarm
Csoport volt. Megjelent az álIásvásáron az IBM, az Invitel, a Samsung is. A
standokon alap- és középfokú álláshelyeket is ajánlottak.
Az állások mellett többen hirdettek
meg gyakorlati helyeket, továbbá diplomamunka témákat. Az érdeklődőket
többféle, így például önéletrajz írási és
pályaorientációs grafológiai tanácsadás
segítette. Előadáson ismertették, hogy
y
hogyan zajlik a kiválasztás folyamata egy nemzetközii
nagyvállalatnál, to-vábbá mi a toborzáss
és kiválasztás szere-pe a kis- és közepess
vállalkozásoknál.
Az állásbörzétt
Tóth Tamás okta-tási rektorhelyet-tes nyitotta meg..
Elmondta,
hogyy

az egyetem idén kettős jubileumot ünnepel; alapításának 15., az első önálló
Magyar Agrártudományi Egyetem létrejöttének 75. évfordulójához érkezett.
Kiemelte: a tapasztalatok szerint hétszer nagyobb az esélye annak, hogy
valaki álláshoz jusson, ha személyes
kapcsolatot tud felvenni az álláskeresés
során, ezért is tartják fontosnak a börze
rendszeres megrendezését.
Negyedik alkalommal tartották meg
közösen az Állásbörzét a Gépészmérnöki Kar immár 9. Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börzéjével. Az utóbbit
megnyitó Kiss Péter egyetemi tanár elmondta, hogy idén 13 nagyvállalat közel 120 gyakornoki helyet hirdetett meg
a hallgatók számára. A felvételt nyerők
közel egy éven át szerezhetnek szakmai
gyakorlatot ezeknél a cégeknél.
(l.t)
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Negyvenhét év után is visszavárják

Pataki Pál új könyvének bemutatója – Papírra vetett szeretet
Baráti hangulatú légkörben mutatták
be Pataki Pál Isten tenyerén című
könyvét április 22-én, a Szent Imre
Katolikus Általános Iskolában, ahol
hitről, szeretetről, emberi tartásról
esett szó az est folyamán.
Pataki Pál hatvanhét évesen kezdett
el írni unokái unszolására, most pedig
már az ötödik könyvében osztja meg
velünk mindazt, ami számára fontos,
s amiről úgy érzi, az olvasók számára
is örömet okoz, segít a mindennapok
nehézségeinek elviselésében.
Értékőrző és egyben értékadó sorokat
vet papírra. Hitről, családról, barátságról, szeretetről és reményről.
Ezek a gondolatok jelennek meg
verseiben, melyek sokszor fohászok,
példabeszédek. Erről szólnak a novellák is, melyeknek hősei a mindennapok emberei. Munkában megfáradt
öregek, akik egy élet bölcsességével
a hátuk mögött mutatnak utat, s igye-

keznek a lényegre, a valóban fontos
dolgokra irányítani figyelmünket.
Lehet, hogy ezek a gondolatok nem
mindenkitől lennének hitelesek, Pataki Páltól azonban azok. Az ő számára
a hit, Isten a mindennapokban van je-

len. A család, a szeretet – nos,
ehhez elég annyit hozzáfűzni, hogy a könyv nem sokkal azelőtt jelent meg, hogy imádott
feleségével, Erzsikével ötvenedik
házassági évfordulójukat készülnek
megünnepelni családjuk és barátaik
körében.
Pataki Pál a szép magyar szavak segítségével tanít bennünket – emelte ki

Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész, Gödöllő díszpolgára, aki nem
csupán moderátora volt az estnek, hanem barátként is méltatta a könyvet.
A szép szavakról szólt ajánlójában
dr. vitéz Nagy Jenő is, aki úgy fogalmazott, saját életünket éljük át
újra, miközben az élet
fontos dolgairól olvasunk, Sándor
István József
pedig arra hívta
fel a figyelmet,
az írások nem
állnak meg a problémák felvetésénél,
hanem igyekeznek
m e g o l d á s t , kiutat mutatni.
Pataki Pál régebben szenvedélyesen
kertészkedett, növényeket nevelt,
gondozott. Most a lelkeket gondozza,
reményt, szeretetet ültet a szívekbe.
jk

I bike Gödöllő – Kerékpáros felvonulás
Április 26-án a Magyar Kerékpáros Klub Gödöllői Szervezete rendezésében került sor az I bike Gödöllő bringás felvonulásra (ami
korábban Critical Mass néven „futott”). Bár még délelőtt időnként
úgy tűnt, hogy az időjárás nem lesz kegyes a kerékpárosokhoz,
mindez délutánra megváltozott: ragyogó napsütésben tömegek
pattantak nyeregbe azért, hogy a Főtérről indulva
a Lumniczer utca – Bethlen Gábor
utca – Hunyadi János – Blaháné
út – Rét utca – Dózsa György út –
Haraszti út– Kenyérgyári út érintésével elérje végcélját, a Táncsics Mihály Sportcentrumot. A bringás összetartás végén a résztvevők egyszerre emelték magasba a kerékpárjaikat. ch

A szeretetről, az elhivatottságról, az odaadásról szólt a délután április 23-án a Fővárosi Önkormányzat gödöllői idősek
otthonában, ahol egykori és jelenlegi munkatársak, valamint
az otthon lakói búcsúztak el a nyugdíjba vonuló Pintér Mihályné főnővértől.
Az elköszönés igazán különlegesre sikeresdett, a 47 évet az intézményben
dolgozó Pintér Mihályné számára „meglepetés bulit” szerveztek, ahol közösen elevenítették fel az együtt
töltött éveket, az egykor a kastély
falai között, majd az új, Dózsa
György úti épületben történteket.
A köszöntők sorát hosszú lenne
felsorolni, abban azonban mindenki egyetértett, munkáját a szeretet, a szakma, az ápoltak iránti
erős elkötelezettség, hivatástudat,
segítőkészség jellemezte mindvégig. Nem véletlen, hogy mindenki visszavárja, s az sem, hogy
ő maga is elmondta, nem fog
végleg megválni az intézménytől, önkéntesként továbbra is
számíthatnak rá. Gödöllő város
önkormányzata nevében Pecze
Dániel jelenlegi és Six Edit volt
alpolgármester köszönte meg azt a munkát, amivel csaknem öt évtizeden át
tette könnyebbé az általa gondozottak életét.
kj

Törökös diákok haTárTalan uTazása

„Így vágtat a vonatom Kalotaszegen át”
A Határtalanul Pályázat keretében Erdélyben jártak a Török Ignác
Gimnázium diákjai márciusban, ahol együtt ünnepelték nemzeti ünnepünket erdélyi magyar társaikkal.

MÁJUS, A CSALÁDOK HÓNAPJA
Szeretettel várunk minden anyukát és nagymamát
2015. MÁJUS 3-ÁN, 16 ÓRAKORANYÁK NAPI KÖSZÖNTÉSRE A VILÁGBÉKE-GONGNÁL
Májusban városszerte számtalan színes családi program kínál kicsiknek
és nagyoknak egyaránt sok-sok csodálatos lehetőséget, közösen megélt
élmények megszerzéséhez.
A Gödöllői Civil Kerekasztal és az
Autonómia Aktív Nevelést Támogató
Egyesület hagyományait folytatva,

idén 7. alkalommal hívjuk bensőséges ünneplésre a „Május a családok
hónapja” nyitányaként a város lakosait, polgárait a Világbéke-gongnál.
Szeretnénk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, akik biztos háttérként mindig ott állnak férjeik mögött,
szeretetükkel, önzetlen odaadásukkal

ők a család összetartó ereje, tűzhelye. Szeretnénk elismerni és méltatni példaértékű teljesítményüket, ami
sokszor alig észrevehetően, de annál
nagyobb erővel munkálkodik a családok életében.
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
(godolloi-civilek.hu)

KEDVES TAGOK, MOZGÁSSÉRÜLTEK!
A továbbiakban minden hónap első szerdáján vár minden mozgássérült személyt, érdeklődőt fogadóórára a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja!
Következő két alkalom: május 5. és június 3., szerda 16-17 óra. A nyári időszak fogadóóráinak időpontja még egyeztetés alatt! Helyszín: Civil Ház (2100 Gödöllő, Szabadság út 23.)
www.godolloi-civilek.hu, E-mail: mkmore.godollo@gmail.com, Telefon: 06-30-2952456, www.mozgasserultek.hu

Az idei kirándulás első állomása még Magyarországon Gyulán volt, ahol az
Erkel Ferenc-emlékházat tekintették meg, majd és Nagyszalontán Arany
János szülőhelyét, valamint a Csonka tornyot keresték fel.
A többnapos program részeként a hetedik osztályosok elutazhattak Bánffyhunyadra, Körösfőre és Zsobokra, ahol erdélyi diákokkal közösen emlékeztek
meg az 1848-as forradalom kitörésének évfordulójáról. Az ünnepi műsorban
a gödöllői és a zsoboki diákok is felléptek.
A résztvevőknek lehetőségük volt megismerkedni a helyiek szokásaival, viseletével, megkóstolni a frissen sült kenyeret, s barátságokat kötni a zsoboki
iskolásokkal, akikkel sok időt tölthettek együtt. Az erdélyi út során kincses
Kolozsvárra is ellátogattak, ahol többek között megtekintették Mátyás király
szobrát és a Szent Mihály-templomot is.
Az út nemcsak feledhetetlen emlékkel, hanem új barátságokkal is gazdagabTIG
bá tette a résztvevőket.

2015. ápriliS 28.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Virágbontó szeretet
Böjte Csaba gondolatainak legújabb gyűjteményét kézbe véve
sok mindenen elgondolkodik az
ember és számtalan kérdést tesz
fel. Tulajdonképpen olyan, mintha egyfajta beszélgetés indulna
el a szerző és az olvasó között.
A most megjelent kiadvány már a sokadik abban a sorban, ami Böjte Csabától
megjelent. Aki figyelemmel kíséri az ő
tevékenységét, automatikusan felteszi
a kérdést: mikor írja ezeket, hiszen a
gyermekotthonok működtetésével kapcsolatos teendői is bőségesek, mellettük
pedig rendszeresen tart előadásokat és
– legalábbis úgy tűnik – rengeteget utazik. Nos, nemrég olvastam egy könyvet,
amit Csaba testvér egyik munkatársa írt,
aki korábban az általa létrehozott otthonban nőtt fel, s ma már ő is azért dolgozik,
hogy segítsen a rászoruló gyerekeken.
Úgy fogalmazott, bármilyen későn ül le
a számítógép elé, és küld üzenetet Böjte
Csabának, másnap nem tud olyan korán
a kelni, hogy ne érkezett volna meg rá

a válasz! De nem érdemes arra sem keresni a választ, miért is szeretjük sokan
kézbe venni ezeket a komoly témákat
körüljáró, tanító gondolatokat, amelyek sokszor nagyon nehéz kérdésekre
irányítják rá figyelmünket. Sok feszültséggel, problémával terhelt világunkban
egyre több a szomorú, nehéz sorsú ember, egyre többen élik meg kudarcként
mindennapjaikat. Vagy rosszul látjuk,
nem a megfelelő irányból közelítjük
meg a dolgokat? Lehet, hogy sokkal
sötétebbre festjük a dolgokat, mint amilyenek valójában? Böjte Csaba nem az
aktuális, divatos kérdéseket feszegeti,
hanem azokra keresi a választ, amik

mindig fejtörést okozott az embernek.
Mindeközben rávilágít a valóban lényeges dolgokra, s megtanít arra, hogy ne a
rosszat, hanem a jót, a szépet keressük
és vegyük észre. Legújabb könyvében a
gyermekneveléssel, a családok gondjaival foglalkozik. Sokan úgy tartják, Csaba testvér – annak ellenére, hogy pap – a
legnagyobb nagycsaládos. A gondjaira
bízott gyermekeket szeretettel, türelemmel veszi körül, neveli, tereli úgy, hogy
boldog, teljes életet élő emberekké váljanak akkor is, ha nem tobzódnak a földi
javakban. Gyermekvállalásról, családról, oktatásról, a szeretetről elmélkedik,
s jár elöl jó példával. Akik közelebbről
is ismerik, úgy mondják, bármennyi dolga legyen, akkor is megáll a gyerekekkel játszani néhány percre, beszélgetni,
megsimogatni a szomorú tekintetű gyereket. Nem zavarja el, nem dobja el magától akkor sem, ha annak lépteit kudarc
kíséri. Tanulhatunk tőle: szeretetet adni,
észre venni a jót és a szépet, gondozni a
jövő emberét, ahogy gondozzuk kertünk
növényeit is, abban bízva, hogy szárba
szökkenve virágot hoznak, amiben majd
gyönyörködhetünk.
(Böjte Csaba: A virág a FÉNY felé hajnyf
lik)

ováció és vAstAps A tAvAszi gálán

Eltáncolt mesék

Óriási sikert aratott a “...szja, kaj na szja... avagy egyszer volt hol
nem volt... “ című műsor, amit április 25-én mutatott be a Gödöllő
Táncegyüttes a hagyományos Tavaszi Gálán. A Művészetek Házában megtartott előadás első részében a felnőtt együttes új tematikus
műsorral lepte meg a közönséget. Tóth Judit és Moussa Ahmed
koreográfiája a cigány folklórt és mondavilágot mutatta be. A magyarországi és a balkáni cigányság múltja, élete, hagyományos táncai, szokásai, hiedelem- és mondavilága elevenedtek meg a színpadon. A műsor második részében az
együttes gyermek- és ifjúsági csoportjai mutatták be műsoraikat. Az előadás óriási sikert aratott, a közönség nem egy
alkalommal vastapssal és ovációval jutalmazta a rendkívül látványos produkciókat.
Kép és szöveg: bj

FiAtAlok, szorgAlmAsok, tehetségesek

Színpadon a jövő művészei
A Frédéric Chopin Zeneiskola tizennégy éve rendezi meg a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral közös
koncertjét, melyen az intézmény
kiemelkedő tehetségű növendékei

goraversenye hangzott el, melyben
tíz ifjú zongorista mutatkozott be,
majd énekes, furulyás hegedűs, fuvolás, klarinétos és harsonás produkciókat hallhattak az érdeklő-

Sivadó Anna, Szabó Petra, Szántó Réka, Szilágyi Benjamin, Szilágyi Levente, Szutor Karina és
Udud Zsófia előadását élvezhette a
közönség. A felkészítő tanárok Albertné Joób Emese, Bali János,
Balogh Ágnes, Bartha Katalin,
Béres Ágota, Deákné Ella Beatrix, Ella Attila, Fodor László, G.

Fotó: Váraljai János

lépnek színpadra. Április 26-án
este több mint húszan mutatták be
tudásukat, átfogó képet adva a zeneiskolában folyó munkáról, és annak eredményeiről.
A koncert első felében Hajdú
András, Izraelben élő magyar zeneszerző különleges Gyermek zon-
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dők. Az est folyamán Albert Anna,
Berkó Domonkos, Deák László,
Dóra Dominika, Eszenyi Zsombor, Farkas Benedek, Hegedűs
Eszter, Jancsó Edit, Jankó Bendegúz, Kertész Viola, Lázár Bíborka, Mihály Eliora, Nagy Balázs,
Pálhegyi Ármin, Ruff Patrícia,

Bagi Márta, Horváth Judit, Juniki Spartakus, Sári Erika, Sivadóné Benyus Hedvig, Sz. dr. Czitrovszky Ilona, Telek Zsuzsa és Z.
Molnár Ildikó voltak.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart
Horváth Gábor, a zenekar vezető
karmestere vezényli.
jk

tánc és Boksz A színpAdon: millió dolláros BéBi
Különleges előadásra készül a Gödöllő Táncszínház: Május 9-én mutatják be a
Millió Dolláros Bébi című Oscar-díjas filmből készült táncjátékot, melyben a
tánc és a boksz egymást kiegészítve jelenik majd meg a színpadon.
A produkció egyaránt követi majd az eredeti novellák és az ezekből készült
film vonalát – tudtuk meg Vajda Gyöngyvértől, a Gödöllő Táncszínház vezetőjétől, aki elárulta, jól haladnak a próbák, s kiváló az együttműködés a darabban közreműködő táncművészek és a sportolók között.
Az álmai megvalósításáért keményen dolgozó Maggie Fitzgerald történetének
színpadra állításával, a tánc és s boksz produkción belüli ötvözésével a táncszínház – úgy tűnik – magára vonta nemcsak a sportág rajongóinak, hanem
művelőinek figyelmét is.
Az előadást Vajda Gyöngyvér és Kézér Gabriella, a táncszínház koreográfusai a film történetéből alkotják, a zenei megvalósítást Mihály Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, az Omega együttes tagja végzi, a darab
rendezője Ardai Tamás, hétszeres Telly Awards-díjas filmrendező, operatőr.

KÉZZEL FOGHATÓ KIÁLLÍTÁS
Új programsorozatot indít a múzeumi
világnap alkalmából a Gödöllői Városi
Múzeum Tárgysimogató címmel. Az
első alkalmat 2015. május 16-18. között „ A szépség belülről fakadó igénye
hétköznapi használati tárgyakon” címmel megrendezésre kerülő kamarakiállításhoz kapcsolódóan hirdetik meg.
Ezen a három napon, aki ellátogat a
múzeumba, nem csak megcsodálhatja
a múzeumi foglalkoztatóban kiállított
használati tárgyakat, hanem kézbe is
veheti őket.
A tárgyakról a kiállítást rendező
Fábián Balázs muzeológus és
Ivókné Szajkó Ottília múzeumpedagógus mesél az
érdeklődőknek,
akiket
egyben játékra is invitálnak a múzeum
munkatársai. Ennek
lényege, hogy a tárgyak egy-egy apró
részletét lefényképezik, s aki ebből a
részletekből be tudja azonosítani őket,
az nem távozik üres kézzel: választhat
a múzeumi jelvények közül.
A múzeumi világnaphoz kapcsolódó
kiállításon olyan tárgyakat vehetnek
kézbe a látogatók, amelyeket régen a
hétköznapi élet használati tárgyai voltak, s a mai ember számára meglepő
szépséggel bírnak. Ilyen például az a
szódásszifon, aminek a kifolyója kö-

zépkori vízköpőt mintáz vagy éppen a
stilizált virágokkal díszített gereben.
Mint megtudtuk, a tervek szerint a jövőben rendszeressé válnak majd a kamarakiállítások, amelyek során olyan
tárgyakat szeretnének bemutatni, amelyek eddig még nem, vagy csak nagyon
ritkán kerülnek ki a múzeum raktárából. Ilyen keretek közt kerülhetnek
bemutatásra a világításhoz vagy a dohányzáshoz kapcsolható műtárgyak is.

Most pedig következzen egy kis kedvcsináló! Tippeljék meg, mi lehet, az itt
látható tárgyrészletet!
Azok között, akik eltalálják, minek a
részletét ábrázolja a fotó, s tippjüket,
valamint elérhetőségeiket megírják a
gmuzeum.g@gmail.com email címre,
a múzeumba, és a Királyi Váróba szóló
családi belépőt sorsolnak ki.
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Város-Kép

Ünnepelt a Club Színház

A természet közelsége

Duflexes művészek kertje
Április 24-én nyílt meg a Duflex
Fotográfiai Stúdió Művészetek
Kertje című tárlata a Művészetek Házában. Az eseményt Danis János, a Duflex Művészeti
Egyesület vezetője nyitotta
meg, aki a képekkel kapcsolatban elmondta: A tárlat a
gödöllői fotóművészek kertjét
hivatott bemutatni; persze nem a
valóságban,
hanem fényképek útján, amiket a világ
különböző tájain,
pontjain – például
Japánban, Rómában, Magyarországon és természetesen
Gödöllőn
– kaptak l
encsevégre az alkotók.

elsőként labirintus alakúakat (ilyen
például a krétai palota labirintuskertje), ráadásul náluk szerepelt először
az a kifejezés, hogy „szép kert”; az
Adonisz-kertben cserepes növényekkel is lehetett találkozni. A botanika
tudománya is hozzájuk köthető, amit
később a rómaiak is átvettek és fejlesztettek tovább. Náluk jellemző

Ezt követően pedig egy kis kerti
időutazásra invitálta a megjelenteket:
Ha a kertre gondolunk, akkor az
egész emberi élet egy nagyon ko-

forma volt a villák kertje. Ekkor alakultak ki az olyan fő díszítő részek,
mint az oszlopok, a pergolák, a lelógó, lecsüngő kertelemek, amiket
különböző fafajták egészítettek ki.
A
római
örökséget
a
középkorban
a kolostorok
vitték tovább.
Nyugat-Európa egyes helyein még ma
is nagyon jól
láthatók ezek a kolostor-kertek, melyek két részre tagolódnak: az egyik
a termelőkertt,
g
a másik pedig
az elmélyüléstt
segítő pihenő-kert.
Az
igazi
a
robbanás
felvilágosodáshoz köthe-k
tő: létrehozták
a
botanikuss
kertet, ahol azz

rai időszakából származó színtérről
beszélhetünk. Már az ókori Mezopotámiában is felbukkantak, az első
írásos emlékek pedig az i. e. 7. századból eredeztethetők.
A kerthez szorosan kapcsolódott
az építészet is: az első kertek tulajdonképpen épített kertek voltak
(Egyiptomban a fáraók kertjei), körülötte fás ligetekkel körülölelve.
Az ókori Görögországban szorosan kapcsolódott a kulturális élethez, magához a művészethez a kert
hagyománya. A görögök hoztak létre

egész világból összegyűjtött növényeket mutatták be. A kertek fénykora a XVII. századra esik; ekkor
Nyugat-Európában csodás „művek”
jönnek létre, gondoljunk csak a Versailles-i palota kertjére, ahol a művészet és a kertépítés szerves egységet
alkot egymással: millió szobor, csobogók, szökőkutak, tavacskák, útrrendszer alkotja a kert
eegészét. Magyarországgon is ekkoriban kezdttek elterjedni a botanikkus kertek.
A mai kertek sokffélék: ide sorolhatjuk
eegyrészt a közparkokkat, másrészt az ember
ssaját kertjét, ami lehet
a balkonon néhány növvény, lehet az udvaron
sszámtalan virágos ágy,
dde lehet gyümölcsösvagy díszkert is, illetve ezek kombinációja. Emellett nem szabad elfeledkeznünk egyik büszkeségünkről,
a szőlőskertről sem. Ezen típusok a
kiállított képeken is megtalálhatóak.
A tárlaton a Talamba Ütőegyüttes
két tanítványa, Márta Boldizsár és
Zombor Bercel muzsikált.
Kiállító művészek: Danis János,
Herbai Judit, Kállay Mihály, Kondor Edit, Merkl Kinga, Mészáros
Annarózsa, Pető István, Samuné Tusor Mária, Szokob Edit, Tóth Péter,
Winkler Csaba.
A kiállítás a „Művészetek Kertje –
Gödöllő, 2015” tematikus év része.

Méltán lehetnek büszkék magukra a
Club Színház tagjai, ugyanis bő 13
év alatt pontosan 50 darabot állítottak
színpadra. Ezt pedig illik megünnepelni. Így tettek ők is: elsőként egy
kiállítással, majd egy azt követő előadással, a Magyar Zombi című darabbal. Már a VHS-korszak óta tudjuk,
hogy egy zombie magától nem dobja
fel a pacskert, gyakorlatilag örökéletű; reméljük a Club Színház is az
lesz, és egyree
több, a színházz
ő
iránt érdeklődő
embert fertőzz
meg.
De mi is lát-ható az ápriliss
24-én, a Mű-vészetek Há-zában megnyíltt
kiállításon?
Képek, még-hozzá sok kép,,
a kezdetektől napjainkig. Mind az
50 előadásról, szereplőkkel, stáblistával, történettel megfűszerezve. Ezzel kapcsolatban a színház vezetője,
Halász Tibor elmondta, hogy egyáltalán nem volt könnyű összeszedni a
szóban forgó fényképeket. Pedig azt
gondolná az ember, ha valakinél, hát
akkor a színház vezetőjénél egy kis
páncélszekrényben megvan a teljes
archívum. Hát nem volt… de vé-

(ER)

gül sikerült összeszedni és helyére
tuszkolni a hiányzó láncszemeket.

Múzeumunk cserkészanyagának legismertebb műtárgya Teleki Pál tiszteletbeli főcserkész tábori ágya, melyet 2013- ban dr.
Teleki Géza, Teleki Pál unokája adományozott városunk közgyűjteményének. A tavalyi esztendőben a Svájcban élő Danczkay Zoltán az 1947-ben megrendezett moissoni cserkész világtalálkozóhoz kapcsolódó relikviáit (igazolvány, jelvények)
ajándékozta a múzeumnak, de már az Egyesült Államokból is
voltak öregcserkész vendégeink, akiktől egy dél-afrikai Bi-Pi
(Robert Baden-Powell) emléktányért kaptunk.
2015 januárjában az ausztráliai Melbourne-ből kapott emailt
a múzeumunk, melyben egy hölgy a 413. számú Csaba Cserkészcsapat működéséről érdeklődött. Mivel ez a csapat a hazai
cserkészmozgalom 1948-as feloszlatásával megszűnt, s nem
alakult újjá, a gödöllői közgyűjteménynek adományozta a csapat 1931-ben készített, 85x127 cm nagyságú, kiváló állapotban megmaradt hímzett selyemzászlaját. Levelezésünk során
a zászló sorsára is fény derült. A 413. Csaba Cserkészcsapat
egyik tagja, sok más honfitársunkhoz hasonlóan, 1956-ban elhagyta Magyarországot. Magával vitte és gondosan megőrizte a csapatzászlót. Személyazonosságát nem ismerjük, mert
Ausztráliában letelepedve új nevet vett fel, s a csapat irataiból is csupán egyet ismerünk. Halála előtt a zászlót egy olyan,
szintén magyar származású családnak adta, ahol a gyerme-

lat egykori tagja elevenítette fel a régi
szép időket, végül pedig Halász Tibor
osztotta meg gondolatait a megjelentekkel, bár állítása szerint sokkal
jobban szeret előadást rendezni, mint
hivatalos beszédeket tartani.
Show must go on: április 25-én,
15 órától workshoppal várták a látogatókat a Művészetek Háza József
Attila Stúdiószínpadán, ahol a Club
Színház munkájával, improvizációs
ffoglalkozásokkkal ismerkedhhettek meg az
érdeklődők.
E
Ezen a napon
kkét bemutatót
iis láthatott a
kközönség: Szerretni...
kell?
ccímmel a Chilli diákcsoport
ppremier előaddására került
ssor, majd peddig Helge élete
ccímmel lépett
sszínpadra a (L)
azannya diákcsoport.
(chr)

kek, hozzá hasonlóan lelkes tagjai a
cserkészmozgalomnak, egyikük aktív
cserkész ma is. Bár nem ismerték jól
egymást, mégis rájuk bízta a zászlót. A cserkészek ugyanis a
világ minden táján egy közösségnek, a Robert Baden-Powell
által alapított cserkészmozgalomnak a tagjai.
Mivel a zászlót tovább őrző Csernatony család szintén magyar származású, az édesanya megkezdte a csapat történetének
a kutatását és felvette a kapcsolatot a Gödöllői Városi Múzeummal. A 413. számú Csaba Cserkészcsapat zászlaját gondosan becsomagolta, postahajóra rakta, s a zászló 59 év után
visszaérkezett Magyarországra. Szakrestaurátor által végzett
tisztítás után, a tervek szerint 2017-ben megújuló cserkészkiállításon lesz látható.
Czeglédi Noémi

Újabb cserkészemlék a Gödöllői Városi Múzeumban
A Gödöllői Városi Múzeum állandó cserkészettörténeti kiállítása 2009-ben nyílt meg, melyen a Magyar Cserkészszövetség és a múzeum saját gyűjteményének darabjai láthatók. A
kiállítás megszületése annak köszönhető, hogy városunk lett
a Cserkészszövetség múzeumának, könyvtárának és levéltárának őrzője. Az azóta eltelt időszakban a gyűjtemény ismertsége
folyamatosan nőtt, országos és nemzetközi érdeklődés övezi.
Jó kapcsolat épült ki a Cserkészszövetség és a Gödöllői Városi Múzeum között is. Mindennek köszönhetően folyamatosan érkeznek a különböző felajánlások, melyek a múzeumnak
ajándékozzák vagy a Szövetség tulajdonába helyezik egy-egy
cserkészhagyaték megmaradt értékes darabjait.

A képek mellett a tárlaton láthatóvá
tették azokat a díjakat/elismeréseket is, amiket eddig a Club Színház
bezsebelt. Igaz, helyhiány miatt csak
30-at láthat a nagyérdemű a 100-ból.
A számoknál maradva: eddig körülbelül 1000 előadás van a csapat háta
mögött…
A kiállításon Pecze Dániel, Gödöllő város alpolgármestere mondott köszöntőt, majd Tóth András, a társu-
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NegyveNkét ország filmjei, természetvédelmi programok

Hamarosan: Nemzetközi Természetfilm Fesztivál
(folytatás az 1. oldalról)

Az érdeklődők a természetei szépségeket bemutató alkotások mellett
többek között vadász-, halász-, horgászfilmekből is válogathatnak, s
igazán különleges csemegének ígér-

nem egy hagyományos filmszemlét
szeretnének megvalósítani, hanem
egy mindenkit megszólító fesztivált,
ami szellemiségében, természetközpontúságában leginkább a jamboreera emlékeztet; ez megjelenik a rendezvény logójában is.
Fotó: Morvai Szilárd

keznek a 3D-s alkotások, amelyek a
moziban lesznek láthatók.
Mint azt Székelyhidi Tamás, a
Nemzetközi Természetfilm Fesztivál
főszervezője lapunknak elmondta,

Ennek megfelelően állították össze
a kísérőprogramokat is, amik pénteken leginkább a diákoknak, szombaton és vasárnap pedig a családoknak
szólnak. Ezeknek az Alsópark lesz a

Nemsokára itt a Madarak és Fák Napja!
A természeté és az állatoké
lesz a főszerep május 15-én
és 16-án az Alsópark kastély
előtti füves területén; a Madarak és Fák Napja rendezvény
idén hozzákapcsolódik a május 14-17. között zajló Gödöllői
Természetfilm Fesztiválhoz –
mondta el lapunknak Juhász
Tamás, a Magyar Madártani
Egyesület Gödöllői Helyi Csoportjának titkára.
– Úgy hallottuk, hogy idén kétnapos
lesz a Madarak és Fák Napja...
– Pontosan így van. Pénteken főleg az
iskolásokra építünk, a szombat pedig a
családok napja lesz.
– Mivel várják a látogatókat?
– A korábbi évek hagyományait folytatva ismét lesznek bemutatók, ügyességi feladatok, játékos vetélkedők:
többek között madárhang-felismerés,
tudásfa, Natura 2000-es játékok, madárvédelmi tanösvény vagy a rendkívül népszerű madárgyűrűzési bemutató várja a fiatalokat. A feladatokkal
kapcsolatban elmondható: azok megoldásába természetesen a szülők is bekapcsolódhatnak.
– Mi a „legkeresettebb” program?
– Egyértelműen a madárgyűrűzés, azt

a gyerekek nagyon szeretik. De természetesen idén is szerepel a tavaly nagy
sikerrel bemutatott – a Pilisi Parkerdő
által elkészített – magasles, amire a
gyerekek is felmászhatnak, sőt, még
feladatokat is kapnak a magasban: távcsővel állatokat kell felismerniük. Ez
hihetetlenül népszerűnek bizonyult

2014-ben, reméljük most is így lesz!
– Tavaly tehát a magasles volt az „új
fiú”, most mire számíthatunk?
– Újdonság, hogy a Jászberény közelében nemrégiben átadott Sasközpont
is bemutatkozik, ami a parlagisas-védelmi Life plusz nevű program egyik
legfontosabb eleme. Érdekesség, hogy
Európa és Magyarország egyik legnagyobb számú parlagisas-állománya
jelenleg a Jászsági Madárvédelmi Területen található.
– Említette, hogy a péntek az iskolásoké, a szombat a családoké...

központja. Itt rendezik meg a fesztiválhoz kapcsolódva – a Magyar Madártani Egyesület Gödöllői Csoportjával közösen – a Madarak és Fák
Napját, valamint itt kap helyet a Tudományok sátra, a Zöld Energiák sátra, az öko-játszóház, a Cserkész- és a
Madártani tábor, lesz Állati Stand-up
a Budakeszi Vadaspark állataival, és
többek között a PET-hajó kiállítás is.
A kastélyban természetfotó-válogatás egészíti ki a vetítéseket, a Művészetek Házában pedig vadászati festmény- és csontszobrászati, valamint
hulladékszobor kiállítás lesz.
Az első alkalommal megrendezett
Nemzetközi Természetfilm Fesztivált és a hozzá kapcsolódó programokat nemcsak itthon kíséri nagy
érdeklődés, hanem külföldön is.
Az esemény felkeltette az Európai
Bizottság figyelmét, és meghívást
kapott Brüsszelbe, ahol a Zöld Hét
keretében mutatkozik majd be, s
négy másik programmal együtt képviseli Magyarországot. A részletes
programról a www.godollofest.com
oldalon tájékozódhatnak az érdeklőjk
dők.
– Az első nap a helyi általános iskolákból érkeznek hozzánk diákok, akik
kipróbálhatják a fentebb említett eszközöket, megnézhetik a bemutatókat,
„letesztelhetik” jártasságukat a természet ismeretéből – mindezt persze
játékos formában. Szombat meg ugye
hétvége, így akkor elsősorban a családok részvételére számítunk. És ne
felejtsük el, hogy a Gödöllői Természetfilm Fesztivál is ekkor zajlik, így aki további
érdekességekre vágyik,
az a város több helyszínén különböző filmeket
láthat majd.
– Visszatérve a Madarak és Fák Napjára: a
legügyesebb feladatvégrehajtók díjazásban részesülnek, igaz?
– Igen. A gyerekek egy kis menetlevélben gyűjthetik azokat a pecséteket,
amiket a különböző „állomásokon”
kapnak egy-egy feladat megoldása
után. Tehát mindenképpen érdemes
kilátogatni a Madarak és Fák Napjára,
hiszen a változatos programok mellett
számtalan ajándék, nyeremény is gazdára vár, illetve természetesen most is
van fődíj, ami nem más, mint részvételi lehetőség a nyári B.I.T.O.T-on, azaz
a Bika-tavi Természetvédelmi és Ornitológiai Táborban.
hc

CICÁK GAZDIT KERESNEK

Egyéves ivartalanított nőstény cicák (2db) gazdit keresnek! Szelídek, alkalmazkodók, minden falatért hálásak. Tel: 20/996-7608.

Virágoznak a japáncseresznyefák

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Április 26-án és 27-én
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Szombat: 10-12,
vasárnap: 16-19-ig,

Mindössze néhány nap kellett ahhoz, hogy
kippattanjanak a rügyek és virágba boruljanak az Alsóparkban lévő japáncseresznyefák. Látványukban pár napig még gyönyörködhetünk.

Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Székely Dániel
Tel.: 30/588-8590.

Dr. Koleszár István
rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06-30/535-5523
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Labdarúgás – százados gsK II.

Tavasszal nem megy idegenben
Ősszel hazai pályán, tavasszal
úgy néz ki, hogy idegenben
nem tud nyerni a Gödöllői SK
megyei I-ben szereplő labdarúgó csapata, amely ezúttal
a listavezető Érd otthonában
kapott ki. A GEAC szintén látogatóként maradt alul, míg
a Gödöllő „kettő” újabb könynyed sikert ért el és már 100
gólos a bajnokságban.
Nagy Dániel együttese Érdre látogatott és bár az első 45 percet követően
még meccsben volt, azonban simán,
4-1-re kikapott a megyei I. osztályt
vezető nyugat-Pest megyei csapattól. A GSK 24 fordulót követően 26
ponttal a 12. helyen áll a tabellán.

Pest megyei I. osztály, 24. forduló:
Érdi VSE – Gödöllői SK 4-1 (0-0)
Gól: Milkó Dávid.

Pest megyei I. osztály
25. forduló
Május 2., szombat 16:30
Gödöllői SK – Százhalombattai
LK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Megyei II. osztály: Utolsó perces
csapás
A 91. percben kapott góllal szenvedett 2-1-es vereséget a Gödöllői
EAC együttese a Vác-Deákvár otthonában és immáron öt találkozó óta
nyeretlenek Nagy Béla tanítványai.
A GEAC 23 ponttal a 10. helyen áll
csoportjában.

atLétIKa – KIváLó évKezdés a rúdugróKnáL és a dobóKnáL

Csúcsközeli ugrások és dobások
Tolna megye minősítő versenyével április 22-én, Szekszárdon
megkezdődött az atléták szabad
téri idénye, ahol népes csapattal
vettek részt a GEAC utánpótlás
atlétái.
Kiválóan kezdték az idényt a Szörényi István edzette rúdugrók, közülük
is Szamosi András (1999), aki óriási
egyéni csúcsot ugorva (440 cm) nyerte a versenyt, és bíztató kísérletet tett
a 450 cm-en, amelynek leküzdése már
szinte biztos EYOF (Európai Ifjúsági
Olimpia) részvételt jelentene számára.
Ugyanebben a korosztályban Simonvá-
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Sport

ros Csanád lett a második 410 cm-rel
és Fatér Zoltán a harmadik 390 cmes egyéni csúccsal. A serdülők között
ki kell emelni Mihály Ádám (2001)
330 cm-es egyéni csúcsát és Kondrák
Réka (2000) 310 cm-es ugrását.
A dobók április 25-én a Vanyek Béla
emlékversenyen vettek részt Vácon,
ahol Máté Alpár ifjú tanítványa,
Fekete Levente (2003) egészen
kiemelkedő, 40,38 m-es dobással
nyerte a legkisebbeknél a gerelyhajítást (400 g). Eredménye nem
hivatalos korosztályos országos
csúcs, amely a világranglistán is
dobogós eredmény.

sportLövészet: JóL céLzó dIáKoK

Pest megyei II. osztály északi-csoport, 24. forduló:
Vác-Deákvár – GEAC 2-1 (1-0)
Gól: Angyal Zoltán.

tt

A legkisebbek is megkezdték az idényt,
a Sport XXI. alapprogram Közép-magyarországi Régió pályaverseny keretében április 26-án a budapesti Iharos pályán, ahol a Körmendy Katalin edzette
U11-es csapat, amely szinte csak 9
éveséből áll, a 25 induló közül az ígéretes 11. helyen, míg a Kovács Zoltán
vezette U13-as gárda 20 csapat közül a
9. helyet szerezte meg. Kiemelkedett az
U11-es csapatból Sinka Máté (2005),
U13-ból Novák Kíra (2003).
-kb-

KézILabda – tIsztes heLytáLLás a LIstavezetőnéL

26 ponttal továbbra is a tabella 3.
helyén állnak.

Gödöllői diákok első ízben vettek
részt a versenyen, ennek fényében
különösen nagy siker, hogy a Török

A vereség az vereség, de néha
igaz a jelző: miszerint így ki lehet kapni. Ezt érezhette Bartos
Gábor, a Gödöllői KC edzője a

listavezető, még pontot sem veszítő Gyöngyös elleni párharcot
követően, amelyen négy góllal
maradt alul a GKC. A gödöllőiek

tIszteLt sportoLóK,
Kedves szÜLőK!
Értesítjük Önöket, hogy a Tormay Károly EÜ Központban
május 5-től újra lesz lehetőség sportorvosi vizsgálatok
elvégeztetésére.
A vizsgálatok helyszíne:
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca
1-3. I. számú Szakrendelő épületének I. emeletén található 2. számú
belgyógyászati rendelő.
A vizsgálatok időpontja:
kedden 15.30-18.00 óráig,

pénteken 15.30-18.00 óráig.
Rendelő sportorvos: dr. Csepregi
Beáta szakorvos
Időpont előjegyzés: Hétfőn, szerdán
és csütörtökön 12-13 óra között, kedden és pénteken 12-13 óra között, valamint 15-16 óra között a 06-30/3592022-es telefonszámon lehetséges.
Az új rendelés megindulásáig – kizárólag halaszthatatlan esetekben
– az OSEI-ben (www.osei.hu) van
lehetőség a sportolók vizsgálatára.

Április 21-én, Kecskeméten
első alkalommal rendezték
meg a Diákolimpia kéttusa
országos döntőit, amelyre az
egy hónappal előtte megtartott százhalombattai megyei
döntőből több gödöllői intézmény tanulója is kvalifikálta
magát.

A GSK második csapatának
Váchartyán elleni bajnokiján csak
az volt a kérdés, hogy milyen különbséggel nyernek Tury Viktorék és vajon megrúgja-e már most
a 100. gólját a csapat. Megrúgta,
6-0-ás győzelmével a gárda viszszavette a 2. helyet a tabellán (54
pontos a GSK II.) a történelmi
századikat pedig a házi gólkirályjelölt, Szabó László jegyezte.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 24. forduló: Gödöllői SK II
– Váchartyán KSE 6-0 (1-0) Gól:
Pakuts Barna (2), Szabó László (2),
Tury Viktor, Pintér Krisztián.

lan Csongor (TIG), 3. Kovács Gergely (Líceum).
Csapatban: 1. Török Ignác Gimnázium (Bertalan Cs., Nagy Zs., Szegedi G.), 2. Gödöllői Református
Líceum (Bizik J., Kovács G., Nyúzó
Z.). Általános iskolás lányok l.pu
20: 3. Lévai Krisztina (TIG), Csapatban: 1. Török Ignác Gimnázium
(Bencsik D., Lévai K., Peressényi
K.). Általános Iskolás fiúk l.pu 20:
3. hely: Zsiborás Márton (TIG), Csapatban: 3. Török Ignác Gimnázium
(Klenczner M., Südi T., Zsiborás
M.)
-li-

A Pest megyei Sportlövő Szövetség idén is Százhalombattán rendezte meg az Általános és Középiskolások Pest
megye-bajnokságát, amely az
országos bajnokság válogatója is volt egyben.

Hajós-bronz az országos döntőben

Megyei III.: Megvan a 100. gól

Ignác Gimnázium és
a Református Líceum
tanulói összesen 3 arany-, 3 ezüst-,
4 bronzérmet gyűjtöttek be, ezzel
10 gödöllői puskás versenyző vívta
ki részvételét a május 29-i országos
döntőre.
Középiskolás lányok Légpuska
20: 1. Lovász Dorina (Török Ignác
Gimnázium - Pest megye bajnoka),
2. Szénási Csenge (Gödöllői Református Líceum).
Középiskolás fiúk l.pu 20: 2. Berta-

Tíz gödöllői érem

dIáKoLIMpIa Kéttusa – gödöLLőI dIáKoK az éLMezőnyben

NB II. Északi-csoport, 19. forduló: B.Braun Gyöngyös U23 –
Gödöllői KC 29-25 (16-11)

saKK – 4. heLyen a gsbe
Az elvárást messze túlteljesítve,
a 4. helyen végzett a Gödöllői
Sakkbarátok első formációja az
NB II. Erkel-csoportjában. Az
utolsó fordulóban Andornaktályán döntetlent ért el a csapat. Az
ötfős második formáció vereséget
szenvedett, csak az első táblán sikerült fél pontot szerezni.
NB II. Erkel-csoport, 9. forduló
Andornaktálya – GSBE 6-6
Pest megyei I/A osztály, 9. forduló
Pomáz – GSBE II. 4,5-0,5
-vb-

A kéttusa a fiatalabb korcsoportoknál 50 méter úszásból és 800 méter
futásból állt, az idősebbeknek 100
méter úszás után 1600 métert kellett
futniuk. A megyei megmérettetésen
a gödöllőiek egyéniben, illetve csapatban összesen 26 dobogós helyet
értek el, míg az országos döntőben
a Hajós első korcsoportos, Tóth Ármin, Szabó Csongor alkotta csapata
a 3. helyen végzett.
Megyei és országos eredmények:
I. korcsoport, fiúk egyéni, megyei
döntő: 1. hely: Tóth Ármin, 2. Szabó Csongor, 5. Györe Barnabás, 7.
Erdélyi Gergely (mind Hajós), országos döntő - egyéni: Tóth Á. 8.,
Szabó Cs. 27. hely; Csapat megyei:
1. Hajós „A” (Tóth Á., Szabó Cs.),
3. Hajós „B” (Györe B., Erdélyi G);
országos döntő - csapat: 3. Hajós
(Tóth Á., Szabó Cs.); Leány egyéni,
megyei döntő: 2. Kriszt Sarolta, 3.
Urbán Anna, 4. Szabó Lilla, 5. Lauber Zille (mind Hajós); Csapat megyei: 1. Hajós „A” (Kriszt S., Urbán
A.) 2. Hajós „B” (Szabó L., Lauber
Z.); országos döntő - egyéni: 13.
Kriszt S., 25. Urbán A.; csapat: 8.
Hajós (Kriszt S., Urbán A.);

II. korcsoport fiú csapat, megyei
döntő: 2. Hajós (Szabó Kornél, Zagyvai Áron); Leány egyéni, megyei
döntő: 1. Márta Rozi Réka (Damjanich), 3. Hegedűs Karolina, 4. Müller
Karola, 5. Soós Lívia (mind Erkel);
Csapat megyei: 1. Erkel (Müller K.,
Hegedűs K.); országos d. - egyéni:
16. Hegedűs K., 21. Müller K.; csapat:
7. Erkel (Hegedűs K., Müller K.);
III. korcsoport fiú egyéni, megyei
döntő: 1. Soós Levente (Erkel); Csapat: 2. Hajós „A” (Csizmeg Balázs,
Koczka Csanád), 3. Hajós „B” (Tormay Gábor, Laveczky Lóránt); Leány
egyéni: 1. Soós Dorina (Erkel), 2. Ratkai Panna, 4. Szabó Flóra, 5. Zsembery Viktória (mind Hajós); Csapat:
1. Hajós „A” (Ratkai P, Szabó F.), 3.
Hajós „B” (Zsembery V., Stollár Sz.);
Országos d. - egyéni: 18. Ratkai P.,
Csapat: 8. Hajós (Ratkai P., Szabó F.);
IV. korcsoport fiú egyéni, megyei
döntő: 2. Kovács Balázs (Hajós), 3.
Róde Ádám (Hajós), 5. Voloncs Balázs (Erkel); Csapat: 1. Hajós (Kovács B., Róde Á.), 2. Erkel (Voloncs
B., Ombódi Zsolt); Országos d. egyéni: 15. Kovács B., 30. Róde Á;
Csapat: 8. Hajós (Kovács B., Róde
Á.); Leány megyei - egyéni: 1. Müller Laura (Erkel), 2. Varga Vivien
(Hajós), 3. Majoros Sarolta (Erkel),
4. Bucsai Anna (Hajós), 5. Pőtha Johann (Erkel); Csapat: 1. Erkel (Müller L., Majoros S.), 2. Hajós (Varga
V., Bucsai A.); Országos d. - egyéni:
10. Varga V., 15. Müller L., 24. Majoros S.; Csapat: 5. Erkel (Müller L.,
Majoros S.).
-tl-

aKrobatIKus torna – MInden gse-egység dobogón

A jó szereplés Eb-kvalifikációt érhet
Április 18-án rendezték meg
Abonyban az akrobatikus torna soron következő versenyét,
mely egyben válogató verseny
is volt két egység számára az
Európa-bajnokságra.
A Grassalkovich SE serdülő I. leány
hármasa: Szabó Csilla, Darabont
Zsanett, Kőhler Kitti felállásban az év
eddigi legjobb versenyzését prezentálta és valamennyi ellenfelét megelőzve
aranyérmet szerzett az idén kapott legmagasabb pontszámukkal. A GSE serdülő I. vegyes párosa (Trézsi Richárd,
Nyerges Anna - Puente SE) összeállításban szintén bravúros teljesítményt
mutatott. Közel hibátlan gyakorlatokat
láthattunk tőlük, amivel a kiküldetési
szintet elérték pontszámuk alapján.
Április 26-án Vácon rendezték meg
a Puente Kupát. Ezen a versenyen
nem minden gödöllői egység tudott
elindulni a korosztályok váltása mi-

att. Aranyérmet szerzett a Trézsi Richárd, Nyerges Anna vegyes páros
az AGG 11-16 éves korosztályban,
a Darabont Júlia, Zamecz Kitty, Lőrincz Boglárka leány hármas
School Class korosztályban, valamint
szintén első lett az újonc fiú négyes:
Varga Levente, Nagy Dávid, Jankó Baján, Kőhler Csaba összeállításban. Ezüstérmet szerzett a kezdő
korosztályú Bagyin Eszter, Ádám
Adrienn, Kupi Boróka, Willimek
Fruzsina, Varga Lili, Ábrahám Zita
összetételű csapat.
Kőhler Viktória edző: „Mindkét
verseny remekül sikerült. Az abonyi versenyen nyújtott teljesítménynyel reményeink szerint egységeink
utazhatnak az ősszel Riesában megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra, míg a váci versenyen minden
egységünk dobogóra állhatott, ami
fantasztikus siker egyesületünk számára.”
-ká-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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

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

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Április 28., kedd, 18.00: Juniki
Spartakus (hegedű) növendékeinek hangversenye
Április 29., szerda, 17.00: Nagy
Eszter és Zomborné Virágh Eszter (gordonka) növendékeinek
hangversenye
Április 30., csütörtök, 17.00:
Sivadóné Benyus Hedvig (fuvola) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza 2015. május 1-jén (pénteken) ZÁRVA TART!
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.
2015. április 29. (szerda), 16 óra: Szakmai előadás: Népi hímzések és viseletek Juhász Árpád gyűjtései
alapján – Katona Edit néprajzkutató (Néprajzi Múzeum).
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
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FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
2015. évi városi Semmelweis-napon ismételten átadásra kerül
a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.
Gödöllő város képviselő-testülete rendeletének alapján a díj azoknak a
személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet
folytattak a gyógyító – megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás
területén jelentős eredményeket értek el. GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT
DÍJBAN évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. A
javaslatot a Közigazgatási és Szociális Irodára szíveskedjenek megküldeni.
(Polgármesteri Hivatal, Közigazgatási és Szociális Iroda, 2100.Gödöllő, Szabadság tér 7.)
HATÁRIDŐ: 2015. MÁJUS 15 .
Simon Gellért Péter sk., az Egészségügyi Bizottság elnöke
Kristóf Etelka sk., az Szociális Bizottság elnöke

HIRDETMÉNY – VÁROSHÁZI BÜFÉ
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal bérbe adja a Városháza (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.) földszintjén található, 17 m2 alapterületű helyiségcsoportját, munkahelyi büfé üzemeltetése céljából.
A bérleti szerződés határozott időtartamra, 5 évre szól, mely meghoszszabbítható.
A bérleti díj irányára: 15.141 Ft/hó + ÁFA.
A bérleti díj a rezsiköltséget magában foglalja.
A bérbevételi ajánlat tartalma: bemutatkozás, személyes adatok és a szolgáltatás ellátására feljogosító dokumentumok ismertetése, a dokumentumok
másolatának csatolása, a bérleti díj irányára alapján ajánlat a bérleti díjra, a
nyitva tartás tervezett idejének megjelölése, valamint a büfé tervezett termékkörének és árszabásának ismertetése.
Az ajánlatok benyújtásának módja: személyesen.
Az ajánlatok benyújtásának helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda, 303. sz. helyiség (hétfő: 8.00-18.00,
szerda: 8.00-16.30).
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2015. május 13.
Elsősorban egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

FELHÍVÁS
Bölcsődei felvételi

FELHÍVÁS – Költségvetési
ügyintéző munkakör
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási számvitelben,
gazdálkodásban jártas, szakirányú
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres költségvetési ügyintéző munkakörre, a
Költségvetési Irodára.
Képesítési előírás: egyetemi vagy
főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai
szintű intézményben gazdálkodási
(gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői
szakképesítés.
Államháztartási szakon szerzett
mérlegképes könyvelői végzettség előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz
megküldésével személyesen vagy
postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2015. ÁPRILIS 30.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

FELHÍVÁS – Óvodai 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.

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 (www.godollo.hu) találhatók a Polgárok/Intézmények/Oktatás/Óvodák és Óvodai körzethatárok elérhetőségen illetve a Hírek menüpont fejlécében.
Tájékoztatjuk 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!

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. évi taggyűlési határozatok I.
1/2014 (03.06.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megválasztja a 2014. március 6-i tagygyűlésen az ülés levezető elnökének
Dr. Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyv
vezetőnek dr. Ujváry Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szlávikné Tichy
Saroltát.
2/2014 (03.06.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a Társaság 2014. március 6-i
taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1.) A Társaság 2014. évi üzleti tervének megtárgyalása
2.) Egyebek
3/2014 (03.06.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
4/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megvá-
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Közérdek

lasztja a 2014. május 14-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr.
Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Ujváry Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szlávikné Tichy
Saroltát.
5/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése
elfogadja a 2014. május 14. napján
megtartott Taggyűlés a meghívóban
előzetesen megküldött napirendjét
azzal, hogy a megküldött napirend 2.
pontjában szereplő témát „Az ügyvezető 2013. évi prémium feladatai
teljesítésének megtárgyalása” leveszi
napirendjéről:
1.) A Társaság 2013. évi beszámolójának megtárgyalása
2.) Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztása
3.) Könyvvizsgáló megválasztása
4.) Társasági Szerződés módosításának megtárgyalása
5.) Egyebek
6/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat
A Társaság taggyűlése a könyvvizsgáló, valamint a Felügyelő Bizottság

beszámolóról készült jelentése ismeretében elfogadja a Gödöllői Királyi
Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
2013. évi mérlegét és eredmény kimutatását.
7/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává
2014. június 1. napjától 2017. május
31. napjáig az alábbi személyeket
megválasztja:
– az MNV Zrt. tag által delegált Csányi Endrét, Kiss Gábor Ivánt és dr.
Fenyvesi Ritát,
– a Gödöllő Város Önkormányzata
tag által delegált Dr. Fábián Zsoltot
– a MaHill Kft. által delegált Dékány
Imrét.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazását 2014. június 1. napjától
az alábbiak szerint állapítja meg:
FB elnök díjazása: 80.000 Ft/hó,
FB tagok díjazása: 70.000 Ft/hó/fő.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
hozzájárul ahhoz, hogy Kiss Gábor
Iván egyidejűleg a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának tagja.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 27-május 3-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Május 4-10-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

Gödöllői SzolGálat 11

Mob.: +36/30-952-9987
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
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
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
+Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten földszinti 2 szobás lakás,
56nm-es, felújított, egyedi fűtésmérős, műanyag nyílászárós l0,9Mós
i.áron. 20-772-2429
+Kazinczy körúton, felújított, tégla 64nm-es 2 szobás, erkélyes,
3.em. lakás eladó 10,99m-ós áron 20-772-2429
+Eladó kétszobás lakást keresek a központban fsz-III.em.-ig.!
20-804-2102
+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.u.-ban, 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:9.8MFt. (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 100-180m2 családi házat
vagy eladó telket. 20-944-7025
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+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10Eft/hó (20)804-2102
+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.
+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).
+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
+Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 emeletes, téglából épült házban
egy 52nm-es, 3. emeleti, konvektoros, igényesen felújított luxuslakás,
beépített konyhabútorral, konyhai gépekkel. I.á.: 9,2 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
+Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy 600nm-es építési telek. I.á.: 7,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Királyné körúton egy 1. Emeleti 2+1
félszobás, erkélyes öröklakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870
+(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
+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, 600nm-es 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
+Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 58nm-es, téglaépítésű, luxuskivitelű
lakás 16nm-es terasszal, liftes házban. Eladási ár: 22,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő központjában csendes utcában egy 3 szobás, téglaépítésű családi ház 400nm-es telekkel. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870
+(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
+(3886) Eladó Gödöllőn 2szobás téglaépítésű családi ház forgalmas
út mellett 526nm-es telekkel. I.á.: 16,5 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 2 szobás
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
+(3855) Eladó Szadán 2473nm területű 40m széles gyümölcsfákkal, szőlővel telepített, déli fekvésű, teljes közművel ellátott építési
telek. I.á.: 15 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő belvárosában egy 22nm-es üzlet. I.á.: 10,9 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
+(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
+(3891) 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
+Eladó Gödöllőn a Dózsa Gy úton egy 50nmes, 1,5szobás, egyedi
fűtéses, földszinti társasházi öröklakás hozzá tartozó terasszal. I.á.:
11,2 mFt 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
+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

+Gödöllőn a Kazinczy körúton 3.em. 2 szobás, tégla építésű, konvektoros, erkélyes lakás 6nm-es tárolóval olcsón eladó. Iár: 10,9MFt.
30/670-6206
+Gödöllőn eladó kertes-házként funkcionáló sorház szélső lakása. 2,5szoba összkomfort, 70nm+18nm-es üvegfalú nyári nappali. Pince, beépíthető
padlástér, 50nm-es garázs, utcáról nagykapus bejárattal. 180nöl kert termő gyümölcsfákkal, csemegeszőlővel. Iár:20,9MFt. 20/460-4252
+Gödöllőn, Blahán eladó jó állapotú, 1995-ben épült, 122nm-es, 5
szobás családi ház, fűtés: gázcirkó, cserépkályha. 77nm-es kert,
melléképület, fúrt kút, gyümölcsfák. Jó közlekedési lehetőség. Iár:
26MFt. Tel: 70/268-3328
+Erkélyes, 2 szobás lakást vásárolnék készpénzért a 2. emeletig.
János utca és környéke előnyben. Tel: 70/407-5297
+MOGYORÓD, HÉV állomásnál, főút mellett eladó egy kétszobás családi házas ingatlan. Felújítás szükséges. A ház elé másik családi ház
építésére is van lehetőség. Érd: 30/359-1673
+DOMONYVÖLGYBEN a Strandtó és a Kettes horgásztó között eladó
kettő egymás mögötti, egyenként 300 négyszögöles telek. Befektetésnek is kiváló ingatlan. Érd: 20/260-8636
+ASZÓDON központban tulajdonostól 38 nm-es, felújított, földszinti
lakás sürgősen eladó. Tel: 70/384-4813
+SZADÁN a Csapás és a Kisfaludy utca sarkán két építési telek eladó. Egyedülálló, teljesen körbenapozott, nagyjából sík terület, 1785
és 2586 nm-es. Iár: 7.000,-Ft/nm. Tel: 30/6191-956
+Gödöllő, Blahán két utcára nyíló (Diófa és Határjáró) 1350 nm-es
zártkerti telek eladó. Iár: 3,8mFt. Tel: 20/9277-256
+Elcserélem Gödöllőn kertes családi házamat új építésű sorházi lakásra, max. 2szoba nappalisra. Kizárólag földszint és tetőtéri lakás
érdekel. Eladás is számításba jöhet. 70/2829-248 (este)
+HOBBITELEK eladó a Nagyfenyvesben és a Peres utca végén. Érd:
28/421-241 este 5 óra után.
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
+Szoba, konyha, fürdőszoba kiadó. 20/253-4344
+Gödöllőn családi háznál külön bejárattal lakás hosszútávra kiadó
Központtól (HÉV, busz) 5 percre, nyugodt, csendes helyen. Érd:
30/243-9403
+Gödöllő központjában 2,5 szobás, felújított, bútorozott lakás nemdohányzók részére, kisállat nélkül május 1-től hosszútávra kiadó.
E-mail: info@csanakert.hu
+Gödöllőn kiadó téglaépítésű társasházban, jó állapotú 2.em. 2 szoba összkomfortos, részben berendezett lakás konvektoros fűtéssel,
terasszal. Ár megegyezés szerint. 20/499-7306
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.
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+Gödöllő belvárosában szépségszalonba FODRÁSZ kolléganőt keresünk vállalkozói igazolvánnyal. Tel: 30/350-8852
+A Trans-Motors Kft szadai telephellyel GÉPKOCSIVEZETŐT keres
konténeres, billenős tehergépkocsira. Elvárás: CE kategóriás tehergépkocsi vezetői engedély, billencs vezetői gyakorlat. Előny Nehéz-gép kezelői jogosítvány, szerelői gyakorlat. Jelentkezés módja:
fényképes szakmai önéletrajzzal az info@transmotors.hu
e-mail címre.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn a PATAK TÉRI üzletsoron 27 nm-es ÜZLET ápr. 1-től KIADÓ/ ELADÓ reális áron. Érd: 30/622-8987
+Gödöllő központjában, a régi posta épületében – több tevékenységre alkalmas - emelet egyben vagy külön helyiségenként is kiadó.
20/ 935-4687
+Gödöllőn a Szőlő utcában eladó egy 24 nm-es GARÁZS villanyórával. Tel: 20/200-1323
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség kiadó, üzlet, iroda, masszázsszalon,
egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes
parkolás. Tel.: 30/2242-653.
ÁLLÁS
+A Renault Békési gödöllői telepe autómosót keres, és autóvillamossági szerelőt a fóti telephelyre. Tel.: 20/549-96-01

+A Turisztikai Egyesület Gödöllő TDM menedzser munkakör betöltésére pályázatot hirdet. A részletek a www.turizmusgodollo.hu/palyazat
címen érhetőek el. A pályázat beküldésének határideje 2015.05.08.
+Gödöllői telephelyre éjszakai biztonsági őrök jelentkezését várjuk
fényképes önéletrajzzal a evocool@evocool.com email címen
+Vendégkörrel rendelkező MŰKÖRMÖS kollégát keresek Gödöllő
központjában. Érd: Szalai Elvíra 20/5733-977
+Alkalmi, kisegítő szellemi vagy fizikai munkát keres magáncégnél
vagy családnál főiskolát végzett nyugdíjas nő. Tel: 70/278-0924

KÍNÁLATUNKBÓL: • Új parcellázású Mogyoródi telkek nagy választékban. Iá:6000 Ft /nm.
• Máriabesnyőn 1640 nm-es, megosztható építési telek (36 m-es utcafronttal) eladó. Iá:14,5 mFt.
• A Csanakban, 4 szobás, elegáns, földszintes
ikerház fél eladó. Irányár: 35 mFt.
• A Rögesben nappali+ 4 szobás, újszerű családi ház 1000 nm-es telken eladó. Iá:46 mFt.
Bővebb információért keresse irodánkat!

+18 éve a hazai piacon lévő takarmányforgalmazó cég
felvételre keres adminisztratív munkakörbe munkatársat.
Munkakör betöltésének feltételei: Legalább középiskolai
végzettség, Angol társalgási szintű nyelvtudás, Számítógépes ismeret, B kategóriás jogosítvány – személygépkocsi. Munkavégzés helye: Csomád. Jelentkezés: Önéletrajzát m.angela@profeed.hu e-mail címre, vagy 2161
Csomád, Kossuth L. u. 42. postacímre várjuk.
+GÖDÖLLŐI VIRÁGÜZLETBE, virágkötői végzettséggel,
gyakorlattal munkatársat keresünk. Azonnali kezdési lehetőség. Jelentkezés: 30/617-4727
+Szadai szépségszalonba gyakorlattal rendelkező FODRÁSZT keresünk! Önéletrajzot a gretaszalon@gmail.com
e-mail címre várjuk!
+Gödöllőre szépségszalonba dekoratív, jó kommunikációs
és problémamegoldó képességgel rendelkező, megbízható, csapatban dolgozni tudó, pozitív szemléletű RECEPCIÓST keresünk. Érdeklődésüket és a fényképes önéletrajzokat a zsofiaraba@gmail.com e-mail címre várjuk.
+CO-2 hegesztőket keresünk vastag anyag hegesztésére, Pest környéki munkahelyre. Azonnali kezdés. (Darus
és tűzvédelmi vizsga előny.) 70/773-0118

+Gödöllői cég villanyszerelő kollégát keres. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: evocool@evocool.eu, Tel.: +36 20 775 1917

+Élhajlítókat keresünk (Amada, Strum) élhajlító gépekre,
(programozási ismeret előny,) Pest megyei munkahelyre.
300-350EFt-os kereset. 20/970-3461, velexi100@gmail.com

+Felszolgálót, pultost, szakácsot, konyhalányt keresünk a bővülő Yellow
Pub étterembe főállásba és részmunkaidőre is. Munkájukra igényes kollégák jelentkezését várjuk, önéletrajzzal a yellow@yellow-pub.hu címre.

Interjú Tóthné Molnár Tünde hallásspecialistával

+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.
+Gödöllőn lévő családi ház, teljes körű takarítására, takarítő hölgyet
keresek heti 1-2 alkalomra. Fényképpel ellátott önéletrajzát az alábbi
email címre várom: szekelyvik@gmail.com
+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.

Próbahordás nélkül soha!

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 hallókészülé+Házvezetőnőt keresünk Gödöllő belvárosában élő családhoz. Email: ket!” – javasolja a gödöllői
training.coaching14@gmail.com
Amplifon Hallásközpont ve+Gödöllőre alkalmazotti jogviszonyba FODRÁSZT keresünk. Fényké- zetője.
pes önéletrajzokat a zsofiaraba@gmail.com-ra várjuk.
Mennyire
tájékozottak
+Azonnali kezdéssel felveszek, lehetőleg hosszútávra, SZOBAFES- mindazok, akik hallásvizsgáTŐ-MÁZOLÓ szakembert. Kontárok kíméljenek! Bérezés megállapolatra érkeznek Önhöz?
dás szerint. Nemdohányzás előny. 20/4359-650
Sokan, akik hallásvizsgálatra
jönnek hozzám, már előzetesen
tájékozódnak. Sajnos gyakran
előfordul, hogy az embereknek téves elképzeléseik alakulnak ki, a mi feladatunk, hogy
ezeket eloszlassuk. Például
többen tartanak attól, hogy a
hallókészülék sípol, felerősíti a zajokat és kényelmetlen a

viselése. Ilyen esetben mindig
elmondom, hogy az elmúlt
évek technológiai újításainak
köszönhetően a fent említett
állítások ma már egyáltalán
nem állják meg a helyüket.

Hogyan győzi meg a szkeptikusokat?
A hallásvizsgálat után mindenkinek lehetősége van akár
otthoni környezetben is ingyenesen kipróbálni a készülékeket. A személyes tapasztalás a
legfontosabb meggyőző érv, a
Próbahordás nélkül soha ne
próbahordás alatt mindenki el
vásároljunk
hallókészüléket!
tudja dönteni, hogy javítja-e az
életminőségét a hallókészülék. dolguk, mint felhívni a 0628/620-665-ös telefonszámot,
Mit kell tenniük azoknak, és egyeztetni egy időpontot
Várunk
akik részt szeretnének venni munkatársunkkal.
egy hallásvizsgálaton, vagy mindenkit szeretettel a Gödölha ki akarják próbálni a hal- lő, Szabadság tér 1. szám alatt
található Amplifon Hallásközlókészülékeket?
Az érdeklődőknek nincs más pontban.
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+TAKARÍTÁSI, KERTI gyomlálási
munka gödöllői családi háznál.
Jelentkezés: kovatseva71@gmail.
com - önéletrajz küldésével.
SZOLGÁLTATÁS
+Minden, ami fából van! Régi
bútor felújítás, új bútor készítés
(konyha, beépített szekrény),
lépcső készítés, burkolás, egyedi
nyjlászáró készítés. Tel.: 30/91120-28, 30/490-16-17.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30
nyelven, a
nyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 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
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező áron,
bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes felméréssel, több éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 0630-508-1380, 06-28-784-752

+FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró traktorokkal), fűkaszálás,
bozótirtás, parlagfű mentesítés,
sövénynyírás, rotációzás, gyomirtás, gyepszellőztetés. e-mail:
fukaszalasgodollo@gmail.com, Tel:
30/622 7421.
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása.
Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter
06-30-9546-504

+FÁK, veszélyes fák kivágása. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék elszállítás. 06-20-922-4400
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló
anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Kisebb-nagyobb szobafestést, mázolást és egyéb tapétázást, kerítések, faházak lakkozását, kültéri festéseket vállalok. 70/576-8925
+Ingyenes árajánlattal, 20-30% kedvezménnyel palatető felújítás,
Gerard, Lindab cserepes lemezzel és 3D villás zsindellyel, rámelegítős kivitelben, ajándék kémény átrakással 2015.08.31-ig. Info:
www.fejerhaz.hu 06302830570
+Ingyenes árajánlattal, 20-30% kedvezménnyel palacserép-tető
festés, homlokzati festés és hőszigetelés ajándék állványozással
08 hó 31-ig info: www.fejerhaz.hu 06302830570

+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 70-5025620
+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
+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

+„Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL! Minden, ami elromlott, hipphopp majd én megoldom. Elvetemedett ajtók, ablakok javítása,
szigetelése, zsanérok, zárak cseréje, mázolás előtti munkák. KIKA,
IKEA, JYSK bútorok összeszerelése. 20/20-38-718 dr.asztalos.
javitas@gmail.com

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+Fáj alába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul akörme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR
~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, KÉZ és LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm
kezelés, körömkorrekció. Shellac, tartós hibrid lakk, reszelés mentesen az ép és ápolt körmökért. Átrium Üzletház. 20/5733-977
+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
+NE FELDJE! Álló és fekvő SZOLÁRIUM, FLABÉLOS, fülbelövés, orrpiercing! Gödöllő, Patak tér 2. Ny: 9-19 óráig, Szo: 9-13 óráig. T: 28/412-564

OKTATÁS
+ANGOL, SPORT, Kézműves TÁBOROK! Drámajáték foglalkozások,
angol órák digitális táblával, sport, medencézés, kézműveskedés!
Anyanyelvi tanárok is! NAPI 3x étkezéssel. Díj: 25.000 Ft, I.L.I.
Nyelviskola Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, info@ili.hu
Facebook: I.L.I Kreatív Nyári Táborok
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+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

+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.

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+Eladó vajszínű szekrénysor (9.500), új, bevont ágybetét
90x200x16cm (7.500), szőnyegek, kis ablak, gyerekjátékok, egyéb
dolgok. Gödöllő, Erkel 4. 70/619-9079, 30/418-7206

TÁRSKERESŐ

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Párját keresi megbízható, intelligens, jólelkű, nikotinmentes úriember személyében hasonló adottságokkal rendelkező 171/68/49
éves diplomás, csinos hölgy. E-mail: majusi.mosoly@gmail.com

+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

+57 éves özvegy ember korban hozzáillő hölgyet keres. Lakás
megoldható. Tel: 17 óra után 20/9912-406
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

ÜDÜLÉS
+Ajándékozzon utazást egy elegáns bianco voncher formájában,
amely több, mint 500.000 szállodában felhasználható! Fizessen Ön,
döntsék el ők, hogy hova utaznak! További információ: 70/5152-470

+Fagyizók figyelem! Eladó MHF 30-as fagylaltkeverő gép és egy
fagyis bicikli. 20/9249-178

Talpunkban a
lelkünk?

Sokan nem is gondolják, hogy a lábunk
mennyi mindent elárul a személyiségünkről. Még hozzá sem érek a talphoz,
csak nézem néhány pillanat erejéig a
ADÁS~VÉTEL
lábfej, lábujjak elhelyezkedését, formá+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter ját, a láb máris mesél a tulajdonosáról.
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
Számomra nyitott könyvvé válik a ve+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégisége- lem szemben ülő EMBER. A talpunk
ket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: nemcsak a testünk talajjal érintkező ré28/412-230
sze, sokkal több annál. Segít megérteni,
+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat megértetni „énünket”.
is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, Minden ember egyszeri, csodálatos,
könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
megismételhetetlen csoda, éppen ezért
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
a talpunk is egyedi. Számomra minden
tárgyat díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148
talp egy külön emberi élettörténet.
+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásáEzért is hiszem, hogy minden betegség,
rol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi illetve megjelenő ﬁzikai tünet mögött
pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és HA- lelki eredetű problémák állnak. Ezt nem
GYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759, lehet egzakt módon bizonyítani, annak
70/942-0806, 20/465-1961
ellenére már vannak erre vonatkozó különféle tanulmányok.
+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hársméz, Méz-2014.
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
+21 éve működő betéti társaság
eladó. Tel.: 20/3464-718.

A kezelés első néhány percében ismerkedek a lábakkal, ellazítom a lábfejet,
lábujjakat, a tulajdonosa pedig megpróbálja kirekeszteni a külvilágot és csak
magára, a testére ﬁgyel. Ilyenkor kiderül, hogy milyen erősségű érintésre van
szükség.
Az első alkalommal minden szervet végigmasszírozok, hogy kapjak egy képet
a szervek állapotáról. Ez az ún. állapotfelmérés.
A későbbiekben pedig célirányosan történik a reﬂexzónás terápia. A kezelés
száma, intenzitása függ a megjelenő betegségtől, a vendég reakciójától.
A masszírozás során gyengéden a lelket is
ápolom, hiszen a teljes gyógyuláshoz elengedhetetlen a páciens, a gyógyulni vágyó hozzáállása. Egy kezelés akkor lesz
sikeres, ha megtörténik a tényleges elhatározás a gyógyuláshoz. „Ahhoz, hogy a
betegséget gyógyítani tudjuk, változnunk
kell! A tiszta szívvel tett önfeltárás - a lélek tartalmának megnevezése - és önbeismerés, az önmagunknak, önmagunk ítélőszéke előtt tett gyónás a gyógyulás útja.”

Nézzük például az emésztőszervi elváltozásokat. Sokféle tünet jelentkezhet és
orvosilag számos betegség diagnosztizálható. Egy valami azonban közös:
valamit nem bírok megemészteni, nem
tudom lenyelni vagy éppen nem tudom
elengedni. Amikor a ﬁzikai tünetek megjelennek, addigra szellemileg már „megszoktuk” azt az állapotot, ami a bajunkat
okozza. Azonban ha mélyebbre ásunk,
rájövünk, hogy az évek során mennyi
olyat tettünk, ami a lelkünket bántotta.
Ha elég alázatosak és őszinték vagyunk
elsősorban magunkhoz, akkor a szálakat szépen kibogozva helyre tudjuk rakni a történteket és a blokkokat feloldva,
megbékélve, megváltozva folytathatjuk
a mindennapokat.
Ha meg akarod változtatni a világot,
kezdd magaddal! Ehhez nyújtok segítséget szeretettel….
Holczinger Kornélia
természetgyógyász – reﬂexológus
mobil: +36 30 388 7757
holczinger.kornelia@gmail.com
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2015. április 28.
Beküldési határidő:
2015. május 5.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Blaskó Csaba, Tátra u. 5., Kamhal Jánosné, Szent János u. 9.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Bihari József Imre, Kossuth L. u.
41., Selmeci Zsolt, Szabadság út
101/c.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tamási
Mátyás, Táncsics M. u. 30.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Kiss Gábor, Csanak u. 12.,
Rinhoffer Ádám, 2117 Isaszeg,
Erdő u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Rózsa András, Fenyvesi nagyút 28., Centner János, Öreghegyi u. 6.

Utazz velünk
Észak-Ciprusra, egy csipetnyi
Törökország is vár Rád!
Sokan mondják, „Ciprus, a szépség és a
szerelem szigete”. A legenda szerint a sziget partjainál emelkedett ki a habokból
Aphrodité istennő. A sziget báját, szépségét
kis falvai, sziklás és fehérhomokos partjai,
ókori építészeti emlékei, természeti örökségei adják. A Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigetének északi – török érdekeltségű
– részére kalauzoljuk most a Kedves Utazót!
Észak-Ciprus a magyar utazóközönség számára viszonylag új desztináció, éppen ezért lehet
érdekes a sziget ezen részének felfedezése!
Március végén, Wizzair járattal érkeztünk
Lárnaca repülőterére, mely a sziget déli részén, a görög oldalon található (a nyári szezonban Észak-Ciprusra Ercan repülőterére
érkezik majd charter járat, így nem kell hoszszú transzferidővel számolni). Kb. 2 órás út
után érkeztünk meg Kyrenia (Girne) városába. Bár még nem kezdődött el a szezon, érezhető volt a helyiek várakozása és vendégszeretete. A barátságos, kisebb, családi vezetésű
szállodákat látogatva is ezt tapasztalhattuk. A
sziklás partra épült várból csodás panoráma
nyílik az óvárosra és a patkó alakú kikötőre,
melynek mentén számos étterem, kávézó és
szuvenír árus várja a turistákat. Innen csak
pár kilométerre, a hegyoldalon fekszik egy
pici falucska, Bellapais. Hangulatos, keskeny
kis utcácskáival és a „Béke Apátság” gótikus
romjaival rögtön lenyűgözött minket is.
Utunkat a sziklás, romantikus északi part mentén folytattuk a kb. 2 órányira fekvő Famagusta városa felé. Itt már csodálatos fehérhomokos, széles partszakaszok várják a fürdőzőket.
Az óvárosba is érdemes ellátogatni, felkeresni
a várat, Lala Musztafa pasa mecsetét, mely
eredetileg Szent Mihály katedrális volt. Az utcákon és a tereken számos bazár (alkudni kötelező!) kínálja portékáit, bár ezek kisebbek és
drágábbak is, mint török „testvéreik”.

Salamis színház

Kirándulásunk során a pár kilométerre fekvő
Salamis romjai közt tettünk egy kisebb sétát,
így láthattuk az egykori iskola, a bizánci fürdő és a színház maradványait is.
Ha a sziget északi oldalán kalandoznának, a
kisebb, csendesebb szállodáktól a nagyobb –
már jól ismert török színvonalú – luxus- és
casino szállodákig szinte mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kiindulópontot
Észak-Ciprus felfedezésére, a charterjárat
várhatóan június 12-től szeptember 25-ig
közlekedik majd!
Sissy Utazási Iroda-Herczeg Ágnes

