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Elkészült az új váróterem és a pénztár a vasútállomáson, s ezzel megszűnt a konténerváró.

Munkácsy Mihály és kortársainak tájképeiből
nyílt meg a kastély új időszaki kiállítása.

(2. oldal)

(6. oldal)

Női röplabda-bajnokság, a 3. helyért, 1. mérkőzés:
TEVA-Gödöllői RC–UTE 0:3. Következő mér(8. oldal)
kőzés: szerda, 18 óra, Megyeri út.

VAN JAVASLAT A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁRA, CSAK A TÁRCÁK PARTNERSÉGE KELL A hétvégén ismét:

Nem hagyja az út szélén a szemetet a Zöld Híd

Erre azután került sor, hogy a társulás
április 29-re összehívott rendkívüli elnökségi ülése és közgyűlése egyaránt
elfogadta azt a határozatot, amelyben
döntő többséggel támogatták, hogy a
rendkívül nehéz helyzetbe került Zöld
Híd Nkft. továbbra is az eddigi magas
színvonalon végezze el a hozzá tar-

tott – tonnánként 6000 forint – hulladék lerakási járulék egy részét.
Ezzel a folyamattal nem csupán
a feladatellátás került veszélybe,
hanem 243, szociálisan, nagyrészt
nehéz helyzetben lévő dolgozó
munkabérének kifizetése is, amely
az érintett családokra is kihat.
A működési nehézségekre a
társulást vezető Gémesi György
már több mint két éve folyamatosan figyelmeztetett – érdemi eredmény nélkül. Mint azt a csütörtöki
rendezvényen is elmondta, a két
és fél évvel ezelőtti díjbefagyasztás mellett az elmúlt időszakban
bevezetett lerakási járulék, e-útdíj, felügyeleti díj, telefon- és tranzakciós adó, valamint az elvárt béremelés
folyamatosan lehetetlenítette el a működést, s már a korábban felhalmozott
fejlesztési forrásokat emésztette fel.

Fotó: Tatár Attila

Az utolsó napig, amíg ezt nem
lehetetlenítik el, végezni fogja
a munkáját a Zöld Híd Régió
Nonprofit Kft., nem fogják az
út szélén hagyni a szemetet –
jelentette ki Gémesi György,
a céget létrehozó Észak-kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (Gödöllő
is az önkormányzati társulás
tagja) elnöke, Gödöllő polgármestere.

tozó 109 település hulladékszállítási
és hulladékgazdálkodási feladatait.
Egyetértettek abban is, hogy kezdeményezik az illetékes tárcáknál, hogy
a rezsidíj-csökkentés kivételével,
töröljék el, illetve csökkentsék az el-

múlt években bevezetett különböző
adókat, díjakat, járulékokat.
A Zöld Híd-nál azután vált kritikussá a helyzet, amikor áprilisban a NAV
inkasszózta a cég számlájáról a környezetvédelmi hatóság által megállapí-

(folytatás a 3. oldalon)

Városszépítés
Május 8-9-10-én ismét városszépítési
hétvégét rendeznek a gödöllői városrészi egyesületek. Ezúttal 16 helyszínen várják a környezetükért tenni akarókat, hogy az utcákat, a parkokat és a
játszótereket szebbé tegyék.
A tapasztalatok alapján az akció
eredményeként nem csupán szebbé
válik környezetünk, de az itt élők jobban is vigyáznak a virágosított területekre, a felújított szabadtéri bútorokra,
s bíznak benne, hogy mindezeket mások is tiszteletben tartják majd.
Most a takarítás mellett virágosításra, a közterületi bútorok rendbe tételére invitálnak az egyesületek, több helyen is a játszóterek és a buszmegállók
szépítését tűzték ki célul.
A munkához ezúttal is segítséget ad
a VÜSZI Kft. A programba a városrészi egyesületek mellett több civil szervezet is bekapcsolódik.
A részletes programról a 2. oldalon
tájékozódhatnak az érdeklődők.
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Elkészült a vasútállomás új váróterme
Kulturáltabb körülmények várják az
utasokat
Elkészült az új váróterem és jegypénztár a vasútállomáson, s ezzel megszűnt a konténeres
jegypénztár-váró, ami a Királyi Váró átadása
után fogadta az utazóközönséget. Az önkormányzat és a MÁV közötti többszöri levélváltás
és megkeresés után a múlt év szeptemberében
sikerült megállapodni az új helyiség kialakításáról. A tervezési, engedélyeztetési és a kivitelezési munkák több hónapot vettek igénybe.
A váróterem és a jegypénztár a szolgálati épületbe került, ahol az eddiginél sokkal komfortosabb
körülmények fogadják az utasokat. A helyiség akadálymentesített.
Csúcsidőben két kiszolgáló ablaknál lehet jegyet vásárolni, mindegyiknél lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is. A pénztárak mindennap 03:20-tól 23:20-ig tartanak nyitva, és nemzetközi jegy is váltható 06:10 és 16:55 között. Az interneten vásárolt belföldi és nemzetközi jegyek
átvételét szolgáló e-Ticket jegynyomtató automata is az utasok rendelkezésére áll.
jb

VÁROSSZÉPÍTÉSI HÉTVÉGE – 2015. MÁJUS 8-9-10.
Az idei városszépítési hétvégén önkéntesek virágosítják a
gödöllői közterületeket, varázsolják széppé a szabadtéri
bútorokat, megállókat. A városrészi egyesületek az alábbi
időpontokban és helyszíneken várják a csatlakozni szándékozókat:
BLAHÁÉRT TÁRSASÁG: 2015. május 8., 16 óra: Gerle utca szemétszedés; 17 óra:
Ligeti J. u. játszótér focipálya kialakítása; 18 óra: Molly domb tavaszi munkálatok
ALVÉGI CIVIL TÁRSASÁG: 2015. május 9., 10 óra: Gébics u. játszótérfestés, Faiskola téri játszótér tavaszi munkák, Malom-tó utcai játszótér tavaszi munkák, Major
utcai játszótér tavaszi munkák
KERTVÁROSI EGYESÜLET: 2015. május 9., 9 óra: Görög Katolikus Templom előtt
virágosítás; 11 óra: Kazinczy játszótér padok festése
KERTVÁROSI EGYESÜLET, TELEKI PÁL EGYESÜLET: 2015. május 9., 9 óra: Teleki tér
buszmegálló festése, tavaszi munkálatok
GÖDÖLLŐI CIVIL KEREKASZTAL EGYESÜLET, GÖDÖLLŐI KERTBARÁT KÖR, LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK GÖDÖLLŐI EGYESÜLETE, GÖDÖLLŐI
VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET: 2015. május 10., 10 óra: Palotakerti játszótér virágosítás
TÜNDÉRKERT EGYESÜLET: 2015. május 10., 14 óra: Egyetem téri játszótér: tavaszi
munkálatok, Ütéscsillapító réteg előkészítése
VIRÁGOS MÁRIABESNYŐÉRT EGYESÜLET: 2015. május 8., 16 óra: Besnyői vasútállomás tavaszi takarítás, Juhar u. játszótér tavaszi takarítás. 2015. május 9., 9 óra:
Klapka u. buszforduló tavaszi takarítása
HARASZT EGYESÜLET, VÁROSKÖZPONT LAKÓTELEPÉRT EGYESÜLET: 2015. május 8., 17 óra: Gödöllői Iparművészeti Műhely virágosítása, tavaszi takarítás.

FELHÍVÁS – ÚRRÉTI-TÓ TAKARÍTÁS
A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 2015. MÁJUS 16-ÁN 9 ÓRÁTÓL TÁRSADALMI
MUNKÁT SZERVEZ az Úrréti-tó takarítására, valamint környezetének rendbetételére. Cím: Gödöllő, Rét u.
Várunk minden önkéntes jelentkezőt. Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal! Minden résztvevőt a Miénk a pálya 6.0 kerékpárosaival együtt ebéddel vendégeljük meg.
Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke
Pecze Dániel önkormányzati képviselő
KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM

KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM

A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG
2015. MÁJUS 13-ÁN 18 ÓRAI KEZDETTEL
Közbiztonsági Fórumot tart a Blahai Idősek
Klubjában (Gödöllő, Blaháné u. 49.), melyre
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Meghívottak: Gödöllői Rendőrkapitányság,
Gödöllő Város Önkormányzata, Gödöllő Város
Önkormányzatának Közterület Felügyelete,
Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület.

AZ ALVÉGI CIVIL TÁRSASÁG 2015. MÁJUS
11-ÉN 18 ÓRAI KEZDETTEL Közbiztonsági Fórumot tart a Hajós Alfréd Általános Iskolában
(Gödöllő, Török Ignác utca 7.), melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Meghívottak: Gödöllői Rendőrkapitányság,
Gödöllő Város Önkormányzata, Gödöllő Város
Önkormányzatának Közterület Felügyelete,
Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület.
Bokor Árpád, Alvégi Civil Társaság elnöke
Varga Árpád önkormányzati képviselő

Dr. Bucsy László, Blaháért Társaság elnöke
Pecze Dániel önkormányzati képviselő
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POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
májusi fogadónapját az alábbi időpontban tartja: 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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Van jaVaslat a probléma megoldására, csak a tárcák partnersége szükséges

Nem hagyja az út szélén a szemetet a Zöld Híd Régió NKft.
(folytatás az 1. oldalról)

Az aggasztó helyzet miatt Gémesi György levélben fordult Orbán
Viktor miniszterelnökhöz azonnali intézkedést kérve, valamint a
belügyi és a földművelésügyi tárca
vezetőihez is, s ezt követően hívta
össze április 29-re a az Észak-kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
rendkívüli elnökségi és rendkívüli
közgyűlését.
A tanácskozásra meghívást kapott
a Belügyminisztérium – mivel a cég
leállása esetén a Katasztrófavédelem
feladata a hulladékszállítás megoldása. A Földművelésügyi Minisztérium
döntésben illetékes képviselője, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője nem jelent meg
a tanácskozáson. Meghívást kapott
még valamennyi országgyűlési képviselő, mivel az elmúlt hónapokban
az ország különböző részeiből folyamatosan érkeznek a hírek a hulladékgazdálkodás összeomlásáról.

Épp ezért délelőtt szintén tanácskozásra hívták a hazai hulladékgazzül
dálkodási szolgáltatókat, akik közü
húszan jöttek el. A tevékenységükkeel
csaknem négymillió embernek szollől
gáltató cégek képviselői ugyanezekrő
a problémákról számoltak be. Gémessi
György sajnálatosnak nevezte, hogyy
a megkeresésre Fazekas Sándor, a
Földművelésügyi Minisztérium vezeetője annyit üzent, hogy más elfoglalttsága miatt nem tud megjelenni, a Bellügyminisztériumtól pedig az a válaszz
érkezett, hogy a probléma jelenlegg
nem az ő hatáskörükbe tartozik. Azz
országgyűlési képviselők közül egyedül Heringes Anita, az Országgyűűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságaa
tagja vett részt a tanácskozáson. Nem
jelent meg az ellátott térség egyetlen
országgyűlési képviselője sem.
Gyenes Szilárd, a Zöld Híd Régió
Nkft. korábbi ügyvezető igazgatója,
Gödöllő jelenlegi alpolgármestere a
tanácskozásokat követően kiemelte,
a cég működését mindig a költséghatékonyság, és a szakmaiság jellemez-

te. Bár több ellenőrzésen is átestek,
soha nem találtak hibát a gazdálkodásban és egyetlen szakértő sem tudott új javaslatot tenni a költségek
csökkentésére.
Mi több, hatósági határozat is kimondja, hogy a kialakult helyzetben
a társaságnak nincs felróható magatartása. A bérek sem tekinthetők
magasnak, hiszen a 243 dolgozóból
a 230 fizikai- és a szellemi állomány
átlagos bruttó bére 170.058 Ft, míg

a 13 fős vezetésé átlagosan bruttó
389.146 Ft. Mindössze a környezetvédelmi nevelési tevékenységgel, és
az ezt segítő busz fenntartással kapcsolatban fogalmaztak meg kritikát.
Megjegyezte, ezt viszont a Zöld Híd
és a társulás tartja kiemelten fontosnak, amit az is igazol, hogy az oktatási program részeként 2010-től 29.250
főt fogadtak az Ökörtelek-völgyi és
Nógrádmarcalban lévő Hulladékkezelő Központokban, ahol nem csak

megismerhették az ott folyó munkát,
hanem
arról is képet kaphattak, miért
h
ffontos a szelektív hulladékgyűjtés.
Farkas Balázs, a Zöld Híd Rég Nkft. ügyvezető igazgatója azt
gió
m
mondta, jelenleg hibás politikai döntéések miatt, a jövő felélése folyik,
d ez csak addig lehetséges, amíg
de
n
nem
történik egy újabb inkasszó.
A ugyanis már nem bírná ki a cég.
Azt
U
Ugyanakkor
reményének adott hang hogy a jelenlegi nehéz helyzet
got,
ccsak átmeneti, és szakmai érvekkel
sikerül elérniük, hogy a döntéshozók
teeljesítsék az elnökségi határozatba
ffoglalt józan és szakmai alapon álló
kkéréseiket.
Gémesi György, Gyenes Szilárd és
Farkas Balázs az ülések után megtartott állománygyűlésen megköszönték
a Zöld Híd Régió Kft. dolgozóinak a
munkáját. Kiemelték, a csapat tagjainak magas elvárásoknak kell nap
mint nap megfelelni, hiszen 285.000
ember hulladékának kezelését végzik becsülettel és lelkiismeretesen.
(bdz)

A rendezvényre valamennyi országgyűlési képviselő meghívást kapott, így Vécsey László, Gödöllő egyéni országgyűlési képviselője is. A honatya azonban – ahogy egy kivételével többi társa sem – nem
jelent meg az eseményen, egy televízió interjúban pedig a következőket nyilatkozta: „Én erre a mai gyűlésre nem kaptam meghívót a hírekkel ellentétben, országgyűlési képviselőként nem érkezett hozzám meghívó. Amennyire tudom, a többi érintett országgyűlési képviselő sem kapott.„
A lapunk birtokába jutott levelezési listából azonban kiderül, Vécsey László részére egy héttel a rendezvény előtt, április 22-én elküldték a meghívót, ahogyan a többi országgyűlési képviselőnek is.
Heringes Anitához, az egyetlen részt vevő országgyűlési képviselőhöz is így jutott el a meghívás.

Visegrádi Négyek önkormányzati együttműködése
A Visegrádi Négyek, valamint Grúzia, Moldova és Ukrajna önkormányzati szövetségei partnerségi együttműködése keretében Pozsonyban tartottak találkozót, ahol a
fejlesztési együttműködés kérdései kerültek megvitatásra.
Az angol nyelvű rendezvény a V4 Alap Keleti Partnerség Programja nyertes projektjének első állomása, ahol a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke, Gémesi György előadásában bemutatta a Szövetség
működését, a magyar önkormányzati rendszer fejlődését
és az elmúlt 25 év állomásait, helyi feladatokat, finanszírozási kérdéseket, valamint beszélt az önkormányzatok és
kormányzat közötti valós érdemi és szakmai egyeztetés
hiányáról. Kiemelte, hogy a MÖSZ a központi és a helyi
hatalom közötti egészséges forrás- és feladatmegosztást
tart fontosnak megvalósítani és a jó kormányzás feltétele
az erős és hatékonyan működő önkormányzatok és ebben
akarunk előre lépni.
A projekt során további rendezvények valósulnak meg,
amiknek célja, hogy a fejlesztés témakörében fenntartható
network hálózat jöjjön létre az önkormányzati szövetsé-

gek között. Kiválasztásra kerülnek azok a politikai területek, amelyek átültethetőek egy-egy ország rendszerébe
egymástól tanulva (pl. jó kormányzás, városfejlesztés,

környezetvédelem, oktatás, szociális ellátás). Idén nyáron
a Keleti Partnerség részéről Grúzia, Moldova és Ukrajna
önkormányzati szövetségének vezető képviselői érkeznek
tanulmányútra a V4 országokba, hogy interaktív tapasztalatcsere által ismerjék meg az önkormányzatokat, amelynek egyik állomása Gödöllő lesz.
(Sz.H.)

eredményes rajtaütés gödöllőn

Illegális fémkereskedelem

8 milliós bírságra számíthat az a magánszemély, aki engedély nélkül kereskedett fémhulladékokkal Gödöllőn,
ráadásul nem először. Több mint 2,5
tonna fémet foglalt le tőle a hatóság.
A NAV pénzügyőrei másodszor jártak annál a magánszemélynél, akitől
tavaly 163 kg vashulladékot koboztak
el illegális fémkereskedelem miatt. Az
első alkalommal csaknem 300 ezerre
bírságolták. A mostani ellenőrzéskor
útközben találkoztak vele, épp egy
kisteherautóval szállított összesen 2,6
tonna fémet: gépjárműalkatrészeket,
illetve bontásból származó fémhulladékot, és egy tolósúlyos mérleget.
Az ellenőrzéskor azt mondta, a raktérben lévő alkatrészeket autószerelőktől kapta, de azok eredetét semmilyen
okmánnyal nem tudta igazolni. A fém-

kereskedők nyilvántartásai alapján kiderült az is, hogy az 2010 januárjától
hajléktalanok nevében kb. 100 tonna
fémhulladékot már értékesített engedéllyel rendelkező fémkereskedőnek.
A 2,6 tonna fémhulladékot a pénzügyőrök elkobozták, és megindították
az eljárást. Mivel a hulladékok gyűjtését, tárolását és ártalmatlanítását is
engedély nélkül végezte, ezért hulladékgazdálkodás megsértése miatt is
felelnie kell. Az engedély nélkül folytatott illegális tevékenység miatt több
mint 8 millióra bírságolhatják. De nem
csak ő számíthat büntetésre, ugyanis a
NAV vizsgálatot indított a fémkereskedők ellen is, akik a lomtalanításból
származó fémet átvették. Ha bebizonyosodik, hogy szabályt szegtek, ellenük is eljárás indul.
Forrás: hvg.hu
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Anyák napi köszöntés a Világbéke-gongnál
Május 3-án, Anyák napján az édesanyák tiszteletére – a békéért, biztonságért, egymás elfogadásáért, gyermekeink nyugalmáért – megkondult
a Világbéke-gongja. A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület a megtisztelő feladatra idén Sivadóné Benyus
Hedviget, nyolc gyermek édesanyját
kérte fel. A rossz idő miatt a Városháza aulájában megrendezett meghitt, bensőséges ünnepséget Pecze
Dániel alpolgármester nyitotta meg,
majd Six Edit, a GdCKE elnöke és

Kecskés Judit civil referens gondolatait követően a Sivadó Testvérek
Kamara Együttesének szívet melen-

számban fogadta a gyerekeket az
ugrálóvár, a körhinta és a dodzsem.
Koncertet adott a népszerű Alma
Együttes, a humorról Bagi Iván

III. Gödöllői Lovasmajális

Az egyetem legnagyobb szabású
szórakoztató programjával több
évtizedes lovas sport hagyományt
elevenített fel, hiszen a díjugratás
hosszú időn keresztül elmaradhatatlan része volt a felhőtlen kikapcsolódást ígérő majálisoknak.
A B/0 nyitott versenyt Hadrik Fe-

renc (Téba Lovas Egyesület), a
B/1a kezdő lovasok stílusversenyét
Hargitai Olivér Richárd (Apolló
LSE), a B1c nyitott versenyt Kugler Gábor (KRX csoport Kft.), a B/2
ifjúsági versenyt Molnár Emese Zoé (B-King Lovas SE) nyerte
és ő lett a második is, lévén, hogy
két lóval indult. A záró számot, a
GLSE Kupát Gödöllő Város Díjáért
egyszeri összevetés után Németh
Viktória (Gerje LSE) nyerte. Dr.
Bucsy László Erzsébet
királyné különdíjjal jutalmazta Mandik Ferenc Ákos Gödöllői
Lovas SE teljesítményét.
A lovas programok
mellett késő estig
látogatható volt a kirakodóvásár,
nagy

és Nacsa Olivér gondoskodtak. A
majálist a Magna Cum Laude koncertje zárta.
lt

Születés Hete Fesztivál – május 21-30.
A Születés Hete Fesztivál az egyetlen
országos, kiemelten non-profit rendezvénysorozat, amelynek célja a várandósoknak és családjaiknak minél
szélesebb körű tájékoztatása.
Gödöllőn 2015. május 21-30. között
kapcsolódunk a központi eseménynaptárhoz. Az idei év újdonsága
a szervező Socius Kör Egyesület
együttműködő partnere, a Palánta
Családi Napközi.
Itt kapnak helyet azok a programok, amelyek aktív mozgással járnak.
Maminbaba, TSMT torna, virtuális
babaúszás, Etka jóga, gerinctorna, valamint filmvetítés, elsősegély bemutató, kismama jogi fórum, Nóra Pont,

gető muzsikája tette még családiasabbá az eseményt.
A GdCKE szervezésében az Anyák
napi köszöntő 7. alkalommal nyitotta
meg a „Május a családok hónapja”
rendezvénysorozatot,
melynek
keretében az ernyőszervezet számos családi eseményen működik
közre a családi
programokban
gazdag hónapban.
kj

Hagyományőrző program koncertekkel

Több ezren vettek részt a Szent
István Egyetem megbízásából
a Gödöllői Agrárközpont Kft.
által rendezett III. Gödöllői Lovasmajálison május elsején.
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Civil

bio-vega életmód tanácsadás közül választhatnak az érdeklődők.
Két helyszínen lesznek még programok: A Városi könyvtár május
26-27-28-i témái: bölcsőde-óvoda
választás, iskolaérettség, a sajátos ne-

velési igényű gyermekek, szülés utáni
depresszió, apás szülés, anya-magzat
kapcsolat, református kismama klub,
Védőnői Szolgálat, dr. Csikós Tamás
gyermekorvos előadása a védőoltások-

ról. Benedek Krisztina néptáncpedagógus május 29-i Tipegő-Topogó és a
május 30-i Cseperkélő hagyományőrző
táncos foglalkozásaival csatlakozik a
Művészetek Házában. Minden rendezvénynapon tombolát szervezünk.
Fő támogatók: Gödöllő Önkormányzata, Városi Könyvtár, Királyi Kastély,
Erzsébet Királyné Szálloda, Coop Zrt,
Művészetek Háza.
További információkkal, részletes
programmal várnak mindenkit a
szervezők: A Socius Kör Egyesület (70/634-5680), Palánta Családi
Napközi (30/870-6304), Bio Kunyhó Webáruház (20/433-0859) www.
szuleteshete.hu/godollo, www.godollo.
babamama.info és a Gödöllői Születés
Hete facebook oldalon is.
szk

KERT A CSALÁDBAN – CSALÁD A KERTBEN
Országos kertészeti, kisállat-kiállítás és vásár a Gödöllői Waldorf Iskolában
Bizonyára minden iskola esetében
felmerül az ott dolgozó munkatársakban az a gondolat, hogy miképpen tudnának a szűkebb és tágabb
környezetükhöz kapcsolódni, és az
ott zajló sokszintű és színű folyamatokban részt venni.
Mindezt úgy, hogy olyan igényeket
is ki tudjanak elégíteni, melyek túlmutatnak az oktatási tevékenység
szokványos keretein, de megmutathassák értékeiket oly módon, hogy
ez a kifele forduló tevékenység
kapcsolódjon az iskola mindennapjaihoz, pedagógiai sajátosságaihoz.
A mi iskolánkban több ilyen meg-

Képünk illusztráció

nyilvánulás is van, hiszen a fenti
szempontok nagyon is részesei a
mindennapjainknak.

Ebből kiindulva
az idén tavasszal
– május 16-17-én –
egy olyan rendezvényt szervezünk,
mely reményeink
szerint idővel hagyománnyá válik.
Ez egy országos
kertészeti, kisállat-kiállítás és vásárban ölt testet. A
legtöbb családban
vannak állatok, növények részben
hobbiból, de akár gazdasági szempontból is. A gyerekek ösztönösen

ESÉLYEGYENLŐSÉG HETE 2015
Az Életért Alapítvány 2007 óta, minden év májusában megrendezi Esélyegyenlőségi Hét programsorozatát,
ami Gödöllő város civil szervezeteinek, egyházi, szociális illetve oktatási intézményeinek összefogásával
valósul meg.
Célja a társadalom, ezen belül kiemelten a diákok akadálymentes
szemléletének elmélyítése, kialakítása, idős és fogyatékos személyek
nehézségeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés.
A program részeként május 11. és 15.
közötti héten a Motiváció Alapítvány
fogyatékkal élő munkatársai végzik
informátori munkájukat a város oktatási intézményeiben, ahol a mindennapi életük során megélt helyzetekkel ismertetik meg a diákokat.
A programsorozat nyitó eseménye
május 11-én, 10 órakor a Fővárosi
Önkormányzat Idősek Otthonában
működő Borostyán Színkör Fazekas
Mihály: Ludas Matyi adaptációja,
mely nyitott programként valósul
meg. Szintén itt kerül sor május 12én, 14 órai kezdettel az A G. Enthoven rendezte „Hasta la Vista” (2011)
című film vetítésére, amely három
sérült fiatal útkeresését dolgozza

vonzódnak a természethez, állatokhoz és ezt a vonzalmat a megfelelő életkorban érdemes lehet
kielégíteni egy kisállattal, esetleg
növényekkel, egy elkerített kiskerttel. Ebben a gyermek általi gondoskodásban ki tud alakulni a másik iránti figyelem képessége, egy
egészséges életritmus, amelyet egy
másik élőlény igénye támaszt. A tavasz megérkeztével sokan szívesen
tevékenykednek kertjükben, vagy
egy társasház közösségi kertjében,
de akár a balkonon kialakított kis
„mini-kertekben” is. Azt reméljük
egy valós igényt elégítünk ki ezzel
a rendezvénnyel, ahol olyan tárgyakat, növényeket, állatokat, lehet látni és akár megvásárolni, amelyek
segítenek ötletet adni, és egy-egy

fel, május 14-én 14 órától pedig „A
Szivárvány kékje” címmel Mezősi György, sclerozis multiplexben
szenvedő költő mutatkozik be, s ehhez fűződően az otthon kreatív műhelyében készült képekből nyílik kiállítás.
A városi könyvtár évek óta bekapcsolódik a rendezvényekbe. Május
13-án, 14 órakor „Nem „Witz-elek”!
címmel Witz Erik, a Fővárosi Önkormányzat idősek Otthonának, kerekesszékben élő, Little-kórban szenvedő ellátottja mutatja be önéletrajzi
írását, majd „Nagycsalád fehérbottal”
címmel dr. Ozváry-Lukács Réka,
három gyermeket nevelő látássérült
fiatal jogásszal beszélgetnek majd.
A hét zárórendezvényére május 15én, 14 órától a Damjanich János
Általános Iskolában kerül sor, ahol
a Baltazár Színház társulata, hazánk
egyetlen értelmi fogyatékosokból
álló hivatásos színtársulata mutatja
be a Fiúk-lányok című előadását.
A programokról bővebb információ: Polyák Szilvia, mentálhigiénés
csoportvezető: 06/28-410-364/114es mellék. Mentálhigiénés csoport:
06/28-410-364/108-as mellék
mental@idosekotthonagodollo.hu

elképzelést, régi vágyat megvalósítani. Fontos, hogy lesznek itt olyan
szakemberek is, akiktől ismereteket és tanácsot lehet kapni a felelősségteljes állattartáshoz, növénygondozáshoz, kertépítéshez. A két
nap programjában – a vásár mellett
– többféle hobbiállat bemutató és
előadás, kisállat simogató, kézműves program gyerekeknek és vásár
a felnőtteknek, kutyaiskolai bemutató, bonsai kiállítás, stb. lesz.
A részletes program 2015. május
8-tól megtalálható iskolánk honlapján. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Bővebb információ honlapunkon:
www.waldorf-godollo.hu
Mincsik István
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Irány a természet!
Ahogy beköszönt a jó idő, úgy
telnek meg kirándulókkal erdeink, rétjeink, vízpartjaink. A
téli hideg után az ember napfényre, friss levegőre vágyik,
beszívni a fák, virágok illatát,
hallgatni a patakok csobogását, a madarak énekét.
Bár ma is sokan csak akkor érzik úgy,
hogy jól sikerült a nyaruk, ha külföldön nyaraltak; szerencsére egyre nő
azok száma, akik hazánk szépségeivel szeretnének megismerkedni. Nekik nyújt segítséget a Corvina tematikus útikönyvsorozatának negyedik
kötete, ami Magyarország természeti értékeit mutatja be. Tíz nemzeti
park, harminckilenc tájvédelmi körzet, százhatvanhét természetvédelmi
terület és kétszázhatvanhét tanösvény szerepel az összeállításban.
Az olvasók megismerkedhetnek
többek között a nemzeti parkok és
a tájvédelmi körzetek történetével,
klímájával, növény- és állatvilágával, kulturális értékeivel.

gödöllői Szolgálat 5

Kultúra

A természetvédelmi területének
természetvédelmi
kezelője a
hozzá legközelebb eső
nemzeti park
igazgatósága.
Az adott nemzeti
park és
a hozzá tartozó tájvédelmi körzetek
leírása után ezek ismertetésére is sor
kerül.
Kalandozhatunk a kastélyok körül, a
barlangok mélyén és a nádasokban.
Megtudhatjuk, hol számíthatunk a
barna kánya, hol a hód és hol a farkasok felbukkanására.
Az útikönyvben említett kétszázhatvanhét tanösvénynek szintén a
nemzeti parkok a természetvédelmi
kezelői. Ezek közül a negyvennyolc
kiemelt jelentőségűt írja le részletesebben a kötet a nemzeti parkok
programjainál és a tájvédelmi kör-

zetek egyéb nevezetességei között –
mint például a Tisza-tavi tanösvény,
a soproni Ciklámen tanösvény, a
nyéki Holt-Duna tanösvény vagy a
Badacsony geológiai és botanikai tanösvény – de a többit is
felsorolja név szerint a tíz
fejezet legvégén.
Azok kedvéért, akik
egy bizonyos növény virágzása miatt
látogatnak el egy-egy
vidékre, a könyv elején
kétszázhaminchét
növény
listája szerepel a virágzás idejének és
a növény lelőhelyének megadásával.
Megtudhatjuk például, hogy most
virágzik többek között a báránypirosító, a bánáti bazsarózsa, a fátyolos
nőszirom és a kétlevelű sarkvirág.
Az állatvilág látványosságaihoz (tiszavirágzás, madárvonulás stb.) kapcsolódó időpontokat az adott helyen
ismerteti részletesen a kiadvány.
Az útikönyvet kétszáznyolcvankét
színes fotó teszi szemléletessé. A tájékozódást térkép és GPS-koordináták segítik.
(Nemzeti Parkok Magyarországon)
bj

testvérvárosunkBól érkezik A kArmester

Pünkösdi hangverseny a kastélyban
Különleges koncertet hallhat a
közönség Pünkösd vasárnapján
a Királyi Kastély lovardájában, a
nijmegeni Bach Kórus a Gödöllői
Szimfonikus Zenekarral ad közös
koncertet, amire május 9-ig kedvezményesen vásárolhatók meg a
jegyek.
Az est folyamán Rob Vermeulen, a
testvérvárosunkban működő Musica Vocale in Wageningen karnagya
vezényel.
A május 24-én, 19 órakor kezdő-

dő koncerten Händel, Bach és
Beethoven művei hangzanak
el. Az est szólistái: Szakács
Ildikó (szoprán), Balogh Eszter (alt), Alagi János (tenor),
Najbauer Lóránt (basszus).
A nijmegeni Bach Kórust
1945-ben alapították, s idén két
pünkösdi hangversennyel, Magyarországon ünneplik fennállásuk 70. évfordulóját, május
23-án a Mátyás-templomban,
május 24-én pedig Gödöllőn
jb
lépnek a közönség elé.

ÚjABB zeneiskolAi sikerek

Szilágyi Benjámin

Díjazott növendékek
Nagy sikerrel mutatkoztak be a Művészetek Háza színpadán
a Frédéric Chopin Zeneiskola tehetséges növendékei. Az ifjú
művészpalántáknak igencsak sok feladatuk volt az elmúlt
időszakban, hiszen nem csak a koncertre készültek, hanem
rangos versenyeken is megmérettették magukat, ahonnan
számtalan díjjal tértek haza.
zeneiskola növendékei, akik SzloMárcius végén negyedik alkalommal
vákiából, Ukrajnából, Szerbiából és
rendezték meg TörökszentmiklóRomániából, de a távolabbi Németországból és Svájcból és Kínából
son a Nemzetközi Hegedűfesztivált,
amelyen szép sikereket értek el a
érkezett résztvevőkkel mérték öszsze tudásukat.
Mihály Eliora
A gödöllői növendékek közül a II.
korcsoportban Missurai Pálma
Ezüst minősítést, Mihály Eliora
Bronz minősítést (felkészítő tanáruk
Gálné Bagi Márta), Szabó Anna
pedig Különdíj (Béres Ágota) elismerést kapott. Zongorakísérőjük Ferenczy Beáta volt.
Április 24-én a IV. Pest megyei rézfúvós versenyen vettek részt a zeneiskola fúvósai, ahonnan kilenc díjjal tértek haza.
Trombita kategóriában a II. korcsoportban Ács Balázs (Somodi Károly) és Somogyi Gergely (Ella Attila) III. díjat kaptak.

Kiállítás az Erzsébet Királyné Szállodában

A tenorkürt kategória II. korcsoportjában Ella Attila növendékei, a III.
korcsoportban Szilágyi Benjámin I.
díjat, a II. korcsoportban Karácson
Péter pedig II. díjjal térhetett haza.
A harsona kategóriában szintén Szilágyi Benjamin diadalmaskodott, aki
a két első díj mellett a verseny fődíját is kiérdemelte kiemelkedő teljesítményével.
A kürtösök mezőnyéből szintén két I.
díjat hoztak el Lázár Attila növendékei: Ella Tege a III. korcsoportban, Szabó Mátyás Andor pedig a
IV. korcsoportban.
Ivántsó Tünde tanárnő „A legjobb
zongorakísérő” díjat kapta.
szi

Folytatva a hagyományokat, ismét képzőművészeti
kiállításnak ad otthont az
Erzsébet
Királyné
Szálloda. A díszteremben Máhrné Angyal
Gabriella festményeiből láthatnak
válogatást az érdeklődők.
Máhrné Angyal
Gabriella már kisgyermekként rajzolni tanult,majd
felvételt
nyert
a
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolába.
Tanulmányait
azonban más területen folytatta,

s csak felnőttként,
2009-ben kezdett
újra rajzzal, festészettel foglalkozni Sáfár Pál
festőművész irányításával.
Azóta több egyéni és csoportos
kiállításon is bemutatkozott. Képei a Múzeumok Éjszakájáig láthatóak a szálloda dísztermében.
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Város-Kép

Akik megörökítették A fény és A levegő játéká
kát

Ybl Miklós makettkiállítás

Új időszaki kiállítás a kastélyban
Szinyei, Munkácsy, Székely
és Tájképfestő kortársaik címmel megnyílt a Gödöllői Királyi
Kastély új időszaki kiállítása,
ami a „Művészetek Kertje –
Gödöllő 2015” című kulturális
tematikus év részeként valósult meg. A tártalton Szinyei
Merse Pál, Munkácsy Mihály,
Székely Bertalan, Paál László,
Mednyánszky László, Mészöly
Géza, Körösfői-Kriesch Aladár
és Nagy Sándor több mint harminc
alkotását
láthatják az érdeklődők, köztük
több Gödöllőn és
környékén
készült művet.
A rendezvényen dr.
Gémesi György, polgármester és Gönczi
Tibor, a kastély
igazgatója mondott
köszöntőt, majd L. Simon László, a
Miniszterelnökség parlamenti államtitkára nyitotta meg a kiállítást.
Mint azt Gönczi Tibor elmondta, az itt kiállított művek áttekintést
adnak a magyar tájképfestészetről,
keletkezésük pedig egybe esik a kastély második fénykorával, a királyi
időszakkal.
A csodálatos tájakat, parkokat ábrázoló festmények jó helyen kerülnek bemutatásra, hiszen Gödöllőt a

parkok városaként is emlegetik, nem
véletlenül, hiszen a város területének

ötvennégy százaléka zöldfelület –
mondta Gémesi György, aki örömét
fejezte ki, hogy
a gödöllői művésztelep alkotóinak munkái
is helyet kaptak
ezen a rendkívüli tárlaton.
L.
Simon
László a magyar
képzőművészet

nagy állócsillagainak
nevezte
Munkácsy
Mihályt és kortársait, akik együtt tudtak lélegezni európai
kortársaikkal, s akik
szembefordulva
az
akadémiai szemléletmóddal, inkább a franciaországi barbizoni
művészcsoport által
meghonosított gyakorlatot követték.
Kivonultak a szabadba, az akadémiai
sémák helyett a mindennapi életben
látott témákat festették és egyben
rögzítették a természetben tapasztalható atmoszferikus jelenségeket, a
fény és a levegő mozgása által okozott változásokat.
A kiállítás, amelyhez a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Pákh Imre; Munkácsy
Alapítvány és a Gödöllői Városi
Múzeum kölcsönözte a festményeket, augusztus 30-ig tekinthető meg
a kastély időszaki kiállító termeiben.
(k.j.)

Egy Gödöllő monográfiának feltétlenül számba kell vennie Endre László
(1895-1946) minden területet érintő
hagyatékát, örökségét, ami nem egyszerű feladat. A zsidók deportálásában jelentős szerepet vállaló, hírhedt,
háborús bűnösként kivégzett szélsőjobboldali politikus 1938-ban ugyan
elkerült Gödöllőről, Pest vármegye
alispánja lett, de itt kezdte pályafutását fiatalemberként. Itt építette fel
karrierjét, szerzett hírnevet, országos
ismertséget magának. 1920-ban került Gödöllőre szolgabírónak, majd
– 28 évesen - főszolgabíró lett, és 18
évet töltött a településen.
A főszolgabíró a vármegyei törvényhatóság külső tisztviselője volt,
a járás első embere, felügyelt a hatósága alá tartozó községekre. Jelentős szerepe volt a közigazgatás
előkészítésében és végrehajtásában,

mációk és érdekességek. A megvilágított kiállítási tárgyakat egymás felett
két polcon, kis betekintő nyílásokon
keresztül láthatja a közönség, egyszerre meglepő közelségbe kerülve a modellekhez. Ez az elrendezés egészen
különleges perspektívában mutatja be
az épületeket, tudatosan nem az egészre, hanem a részletek összhangjára
fókuszálva. A látogató így több nézőpontból vizsgálhat egy-egy alkotást,
olyan részleteket felfedezve, ami a
pusztán távolról szemléléskor figyelmen kívül maradna.
A Gödöllői Városi Múzeum, az
Ybl Miklós Építéstudományi Kar és
Budapest Főváros Levéltára szeretettel meghívja mindazon érdeklődőket,
akik új nézőpontból ismerkednének
Ybl Miklós szellemi örökségével.
A kiállítás megtekinthető szeptember 6-ig.
(k.t.)

A Gödöllői Városi Könyvtár sokszor lepi meg különböző módon az olvasókat, nemrég azonban az intézmény kapott ajándékot.
Dr. Szabadfalvi András, a Tormay Károly Egészségügyi Központ nyugalmazott igazgatója közel kétszáz könyvet adományozott a könyvtárnak.
A történelmi, klasszikus és kortárs szépirodalmi, életrajzi, műszaki, orvosi, pszichológiai és szociológiai könyvek között több olyan is található,
ami újdonság lesz a gyűjteményben.
A könyvek között egyaránt megtalálhatók Goethe, Bulgakov, Krúdy
Gyula, Nagy László, Gömöri Endre, Nemeskürty István és Walleshausen
Gyula írásai.
A könyvek jelentős része állományba kerül, így az olvasók számára
(ny.f.)
nyújtott kínálatot még tovább színesítik.

Endre László hagyatéka
de alapvetően az alispán utasításait hajtotta végre. Endre
László beosztásával máshogy
élt, mint elődei, ő aktív résztvevője, szervezője volt a helyi
közéletnek. Azt ambicionálta,
hogy mintajárás legyen Gödöllő, nemcsak a közigazgatás
és az egészségügy, hanem a
kultúra területén is. Létrehozta
a Járási Közművelődési Egyesületet és a Gödöllői Hírlapot,
amelyek segítségével a politika
nyomást gyakorolt a kultúrára
és a közgondolkodásra. Ő indította
el Gödöllőn és a környező településeken a leventemozgalmat, támogatta
a cserkészetet, a dzsembori 1933-as
gödöllői megrendezésében is szerepet játszott. Olyan nagy járási demonstrációkat szervezett, mint az
1926-os járási kiállítás, a járás összes
településének felvonulása a dzsembori alkalmával vagy a rendszeres
leventebemutatók. Ezeken keresztül
megmutathatta szervezőképességét,
elszánt hazafiasságát, radikális fajvédelmét. Meglepő dolgokra is fény
derül a monográfiában. Nagy Sándor
festőművész, a gödöllői művésztelep
egyik alapítója segítette Endre László
gödöllői pályafutását. Ezt bizonyítja
a festőművész 54 levele is, amelyeket a főszolgabírónak írt és amelyek a
Pest Megyei Levéltárban találhatók.
(Kapcsolatukról A kultúrpolitika kísérleti terepe című fejezetben olvashatunk a monográfiában.)

A makettek mellett a mesterképzésben résztvevő fiatal építészek virtuális Ybl-épület modelljei, a belváros
„Ybl-térképe” és sok érdekes információ várja majd a látogatókat. Az Yblév keretében számos rendezvényen,
kiállításon ismerkedhetett meg az érdeklődők széles köre az építőmester
munkásságával. A mostani tárlat egyik
különlegessége, hogy Ybl szakrális
épületei, kastélyai, palotái és középületei mellett korabeli szerkezeti részletek is megelevenednek az aprólékos
gonddal készített hallgatói munkákon.
A modelleket így tematizálva három,

nagyméretű installáció rejti, amelyek
szabadon körüljárhatóak. Fóliázott
grafitszürke felületükön olvashatók a
p
makettekhez kapcsolódó
fontos infor-

AJÁNDÉK A KÖNYVTÁRNAK

mustrA A gödöllő monográfiából

A Gödöllő története második
kötetében tárgyalt időszakra
(1867-1945) is jellemző, hogy
Gödöllő időnként országos
történelmi események h
elyszíne volt, nemzetközi szempontból is jelentős személyek
fordultak itt meg hosszabb-rövidebb ideig. A köztörténet
ismeretében és annak viszonyrendszerébe
illesztve
a monográfia szerzői elsősorban a h
elyi sajátosságok
bemutatására és elemzésére
összpontosítottak.

2014-ben a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara a Budapest Fővárosi
Levéltárral együttműködésben
hallgatói makettek bemutatásával emlékezett
meg névadó mestere
születésének 200. évfordulójáról. Október 28tól a Nemzeti Múzeum
rotunda termében volt
látható az a kiállítás, amelyen
több mint hetven hallgató csoportosan vagy egyénileg készített építészeti makettjét tekinthették meg az érdeklődők. Ez a
kiállítás most a Gödöllői Városi
Múzeumba érkezett.

A monográfia különböző fejezetei
jól kiegészítik egymást az Endre-kép
szempontjából, az egyik a jó bürokratát és a szegényeket segítő, karitatív személyiséget mutatja be (Farkas
József), a másik a kulturális életet
is mozgató szürke eminenciást (G.
Merva Mária), a harmadik az iparra
és kereskedelemre befolyást gyakorló politikust (Réti /Lantos/ László).
Egy összkép alakul ki ily módon gödöllői tevékenységéről, ami megalapozta későbbi politikai pályafutását.
Gödöllő közállapotait megismerhetjük a hivatali intézkedések szintjén
és abból a szemszögből is, ahogyan
egy értelmiségi, például egy újságíró
vagy egy mérnök látta. A két nézőpont jól kiegészíti egymást, így teljesebb, hitelesebb képet alkothatunk
magunknak a település múltjáról.
(A monográfia a Gödöllői Városi
Múzeumban kapható.)
G. Merva Mária

A MŰVÉSZET MAGA AZ ÉLET
A Gödöllői Városi Múzeum a gödöllői művésztelep életszemléletéhez illő, ingyenes kiállításlátogatással egybekötött sporttevékenységet kínál, a Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában megrendezett Juhász Árpád emlékkiállítás kapcsán.
(Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár utca 15-17.)

Program: 2015. május 9. (szombat)
15.00–16.00 óra: A Juhász Árpád emlékkiállítás megtekintése
kurátori vezetéssel.
16.00–17.00 óra: Nordic Walking oktatás és bemutató.
Bisztrai György szakoktató saját botjait biztosítja a sportolni, tanulni vágyóknak a bemutató idejére.
Helyszín: a GIM Alkotóház kertje.
Programfelelős: Őriné Nagy Cecília művészettörténész,
Gödöllői Városi Múzeum. 28/421-998
Érdeklődni: Sukta Zsuzsa GIM Alkotóház, 28/419-660
Fejéregyházi Péterné Zsóka: 20/353-7889, fejerzsi@gmail.com
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Életkor-rekord az állatoknál
Egyes élőlények irigylésre méltóak,
mivel akár több száz évet megérnek.
Számos kutatás foglalkozik az állatok
korával. Talán náluk van a kulcs az
örök élethez?
Stressz az állatvilágban
Egy elefánt akár a
70. születésnapját is megérheti,
míg az egér legfeljebb négy évet
élhet. Hogy miért? A
szürke óriás valószínűleg nyugodt vérmérsék-

anyagcseréjét majdnem teljesen lelassítani, szinte egyáltalán nem mozog,
és több száz év alatt jóformán semmit
sem nő. Kivételes kora azonban egyáltalán nem irigylésre méltó. Egy effajta
ősszivacs élete ugyanis eseménytelen.
Nagyjából 200 méter mélységben tengeti napjait, ahova már egyáltalán
nem jut fény, és a hőmérséklet
mindössze 2 Celsius-fok.

Elefánt – 70 év

letének köszönheti az emberéhez hasonló életkorát. Mivel vándorló állat,
könnyen odébbállhat, hogy élelemben
gazdag területeket keressen. Nincs természetes ellensége, így többnyire nem
kell rá vadászó ragadozóktól tartania.
Ezzel szemben az egérnek egészen

Kakadu – 115 év

más sors jutott, hiszen számos állatnak
ő jelenti a főfogást. Nem csoda hát, ha
a stressz mindennapos az életében. Az
apró rágcsáló folyamatosan élelmet
keres. Mindennap testtömege 30%ának megfelelő magvat fogyaszt, így
egyetlen lehetőséget sem hagyhat ki,
ha finom falatokat talál.
Őskori élőlények
A déli-sarki tengerben található egy
óriás szivacsfaj, a Scolymastra joubini, amely akár 10.000 évet is megélhet. Ennek az a magyarázata, hogy ez
a többsejtű tengeri élőlény képes az
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Élő-Világ
ve a megbetegedés rizikója minimális
legyen, érdemes a kiskutyákat megbízható tenyésztőtől vásárolni, aki egészséges állatokat tart.
Létezik genetikai kód a hosszú élethez?
Talán létezik egy titkos kód, amely a
hosszú élet titkát rejti? Valószínűleg a
génekben kereshető a megoldás. Erre
a legjobb példa a grönlandi bálna. A
melegvérű emlős több ezer kilométert
úszik vadász-, illetve párzási területei
között, eközben szinte minden tartalék energiáját felhasználja. Normál
helyzetben nem ez a hosszú élet legjobb előjele. A kutatók elemezték az
állatokban található aminosavakat, és
kiderült, a bálna akár 200 évig is élhet. Génjei ugyanis megóvják a korai
haláltól. Az Északi-tengernél élő eszkimók néhány éve egy ritka példányra akadtak. A bálna gyomrában olyan

Élj a mának, tiszavirág!
Szivacs – 10.000 év
A Tiszán látható a kérészek csupán egy
napig tartó különleges násztánca. Bár
sokan úgy vélik, ezek a rovarok a legrövidebb életű állatok közé tartoznak,
ez a kijelentés nem helytálló. Valójában a tiszavirág lárvája három éven
keresztül él a vízben,
mielőtt bebábozódna,
majd kikelne. Ezután
mindössze
néhány
óráig él kifejlett rovarként, és csupán
a párkeresés, a pár- dárdahegyet találtak, amelyet az 1880zás foglalkoztatja. A as évek óta nem használnak.
megtermékenyítés
után lerakja peTiszavirág – pár óra
téit a vízfelszínre, majd élete
véget ér.
Miért pusztulnak el korán a
nagy testű ebek?
A termetes kutyák sokszor a
fajtájukra jellemző specifikus
betegségekben szenvednek - például
a juhászkutyáknál gyakoriak a csípőízületi problémák. Ezek az állatok
egyébként is átlagosan mindössze 1015 évig élnek. Emellett a juhászkutyák
gyorsabban öregednek. Egyes fajták
pedig (például a boxer) jóval nagyobb
eséllyel számíthatnak keringési gondokra. Hogy a korai elhalálozás, illet-

Életkor-rekord az állatoknál
óriásteknős - 250 év
grönlandi bálna - 200 év
tokhal - 154 év
kakadu - 115 év
elefánt - 70 év
csimpánz - 50 év
tyúk - 30 év
haziallat.hu

Sajtótájékoztató a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválról
A szervezők 6-7000 emberre számítanak a május 14-17. között, Gödöllőn
megrendezendő Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon – hangzott el április 29-én, az esemény kapcsán tartott
sajtótájékoztatón, a Lázár Lovasparkban, ahol Erzsók Nóra, a rendezvény

kommunikációs igazgatója, Sztojanovits Kristóf, a Magyar Turizmus
Zrt. Budapest-Közép-dunavidéki Regionális Marketing Igazgatóságának
vezetője, Darázs György, a Lázár
Lovaspark és a Turisztikai Egyesület
Gödöllő igazgatója, illetve Gönczi
Tibor, a Királyi Kastély ügyvezető
igazgatója mondta el gondolatait.
Erzsók Nóra, a rendezvény kommunikációs igazgatója kifejtette: A feszti-

vál kiemelt témája a természet- és a
környezetvédelem, a biodiverzitás,
és nem titkolt célja, hogy elérje a fiatalokat alkotóként, nézőként és aktív
természetvédőként egyaránt. Ez egy
kiváló lehetőség arra, hogy a hazai és
a külföldi természetfilm-készítők és
az alkotóműhelyek szélesebb körben
is nyilvánosságot kapjanak, filmjeik
pedig versenyezhessenek.
A négynapos programra negyvenkét
országból négyszázhuszonnégy alkotást neveztek, de a filmvetítések mellett kiállítások, előadások, koncertek,
vetélkedők is várnak az érdeklődőkre.
A vetítések a Királyi Kastély lovardájában, a Művészetek Házában, a
Városi Moziban, a könyvtárban és
a főtéren zajlanak majd. Ezeken a
helyszíneken naponta 50-60 filmmel
találkozhatnak majd az érdeklődők.
A főtér kapcsán érdemes kiemelni:
pénteken a külföldi, míg szombaton
a hazai alkotások forognak majd egy
hatalmas kivetítőn.
A pénteki nap a gyerekeket, óvodáso-

kat, iskolásokat célozza meg, aznap
sok diákot várnak a rendezvényekre.
A fiatalok nagyon fontos célszemélyek a környezettudatos életmód, a
természetvédelem népszerűsítése és
elsajátítása szempontjából. A szombat
és vasárnap délelőtt pedig a családok
napja lesz.

CICÁK GAZDIT KERESNEK

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

Hogy a különböző filmek melyik
helyszínen, milyen időpontban láthatók, az hamarosan felkerül a fesztivál
hivatalos honlapjára: www.godollofest.com.
A fesztivál egyik különlegességét
adja, hogy Török Zoltán, a „Vad Magyarország” rendező operatőrének új,
Amerikában forgatott, az Everglades
Nemzeti Parkot bemutató filmjének
itt lesz az ősbemutatója.
ch

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Május 9-én és 10-én
9-11 óráig:

Szombat: 10-12, vasárnap: 16-19-ig,

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

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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diákoliMpia – Xii. ippon sHobu kaRate-do

Négy gödöllői bronzérem
Április 25-én Mogyoródon rendezték meg a XII. Ippon Shobu
Karate-Do országos Diákolimpia versenyt, amelyen a gödöllői Saino Karate-Do Sportegyesület karatékái iskolájukat
képviselve (Hajós, Erkel, Török)
négy bronzérmet szereztek.

Az országos bajnokságon a különböző stílusszövetségek, 31 egyesületének 357 karatésa mérte össze
tudását, melyet joggal nevezhetünk
az év legrangosabb utánpótlás tradicionális karate versenyének.
Eredmények: Péter Lea kumite
(küzdelem) 3. hely; Lauber Zille

atlétika MagyaR liga – szaMosi andRás: kulcscsonttöRés

Két arany-, három ezüst- és öt bronzérem
Tiszaújvárosban rendezték a hagyományos évadnyitó nemzetközi és Magyar LIGA versenyt május
2-án, amelyen a szakadó esőben
a GEAC jelentős létszámú utánpótlás versenyzővel vett részt.
Az eredmények közül kiemelkedik a
többpróbázó, junior korú Kriszt Botond
Magyar Szuper Liga első helye (1891
pont), amely jelentős pénzdíjjal is járt és
Csernyánszky Sára (a képen) 300 gátas
győzelme (46,96) a Serdülő Ligában.
Mindketten a mostoha időjárás ellenére
kiválóan versenyeztek, Sára egyéni csúcsa az év ezen szakaszában igen biztató.

Ezüstérmesek: Dobrányszky Laura
újonc, 80 gáton (13,90), Renner Luca
ifjúsági, magasugró Liga (163), Bogdán
András serdülő, távolugrásban (538).
Bronzérmeseink: Kriszt Katalin ifjúsági magasugró Liga (157); Tóth Gábor
újonc, 80 m (10,54); Szamosi András
ifjúsági, 110 m gát; Kókai Patrik serdülő, magasugró Liga (165); Kerekes
Marcell ifjúsági, gerely Liga (48,86).
Szamosi András, a GEAC kiváló rúdugrója gátfutásban óriásit bukott, eltört a
kulcscsontja és már meg is műtötték, így
a nyári EYOF (Európai Ifjúsági Olimpia) szereplésről lemondhat. Edzők:
Körmendy Katalin, Zsivóczky Attila,

labdaRúgás – két sikeR egy iksz

Gyenge gödöllői pont
Az elmúlt hétvégi játéknapon
mindhárom gödöllői csapat
pályára lépett. A Gödöllői SK
gól nélküli döntetlent játszott,
míg a GEAC és a GSK „kettő”
egyaránt 4-1-re nyert.

A Gödöllő 25 fordulót követően 27
ponttal továbbra is a 12. helyen áll a
bajnokságban.
Pest megyei I. osztály, 25. forduló:
Gödöllői SK – Százhalombattai LK
0-0

A megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK a Százhalombattát fogadta. A tabellán három ponttal és két
pozícióval a GSK előtt álló battaiak
elleni párharc joggal volt nevezhető
„hatpontos” meccsnek. Nagy Dániel
együttese hiába játszott a találkozó
nagy részében mezőnyfölényben, a
vendégek kapuja előtt elfogyott a tudomány, mondhatni ismét a támadó
szekció volt a csapat gyenge pontja,
így gól nélküli döntetlennel ért véget
a párharc.

Megyei II. osztály – GEAC: vissza
az ösvényre
Visszatért a GEAC arra az ösvényre,
amelyről öt héttel ezelőtt letért, azaz
újra győztes meccsnek örülhettek
Nagy Béla tanítványai. A gödöllői
„egyetemisták” győzelmükkel 25
pontosak és a 10. helyen állnak csoportjukban.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 25. forduló:
Gödöllői EAC – Csővár SE 4-1 (10) Gól: Menyhárt Péter (2), Müller
Péter, Angyal Zoltán.

kézilabda – Hazai fiaskó

Jobb volt a PLER
Hazai pályán kapott ki a
Gödöllői KC csapata az NB
II-ben, ezúttal a PLER Budapest U23-as csapata tudott
nyerni a Hajósban. A GKC
26 ponttal a 3. helyen áll.

NB II északi-csoport
20. forduló
Gödöllői KC–PLER Budapest U23 25-27 (9-13)

Diákolimpia országos
elődöntő – Búcsú, emelt fővel
Április 29-én, Békésen rendezték meg
a tanévi Diákolimpia kézilabda IV.
korcsoportos egyik országos elődöntőjét, ahol a Hajós Alfréd Általános Iskola fiú csapata remek játékkal második

HátRányos Helyzetű gyeRekek VeRsenye

Montághos érmek Bajáról
Április 23-24-én Baján vett
részt versenyen a Montágh
Imre Iskola, ahol az értelmi
fogyatékos- és a tanulásban
akadályozott gyerekek versengtek egymással.
A tanulók hét első-, három másodikés hat harmadik helyezést értek el.
Iski Zsolt testnevelő kiválónak értékelte a szereplést és megjegyezte,
hogy köszönik az iskolának és azon
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belül is Tóth Tibornak a támogatást,
ami nélkül nem tudtak volna részt
venni a versenyen.
Eredmények, atlétika, juniorok:
Rózsa Norbert: 800 m 1. hely, 200
m 3. hely; Horváth Dávid: súlylökés
4. hely. Ifjúságiak: Pozsonyi Márk:
100 m 3. hely, 200 m 4. hely; Pásztor
László:100 m 4. hely; Baranyi József:
800 m 1. hely; Baranyi Milán: 400 m
3. hely; Svéd váltó csapat (Baranyi

kumite 3. hely, kata (formagyakorlat) 6. hely; Lovász Nóra kumite
3. hely, kata 5. hely; Farkas Eszter
kumite 3. hely, kata 5. hely; Ács Julianna kata 4. hely; Bárdos Triszten
kata 5-8. hely; Kelemen Botond kumite 5-8. hely.
A csapat tagjai voltak: Kelemen
András, Bankó Barnabás, Juhász
Tamás, Havelda Marcell, Ács Dorottya, Ács Gergely, Lengyel László, Edző: Ács Tibor.
-átMáté Alpár és Szörényi István
Magyarország 2015. évi 10.000 m-es
bajnoksága keretében rendezett versenyen, Kovács Balázs a serdülők, míg
Fekete Ábel az ifjúságiak között szerezte meg az értékes 4. helyet. Edző: Gadanecz György.
-kb-

Röplabda – HátRányban a bRonzcsatában

Ahol abbahagyták…

Ott folytatta a TEVA-Gödöllői RC női csapata a bajnokság bronzpárharcában az
UTE ellen, ahol a Békéscsaba elleni elődöntőben abbahagyta, azaz vereséggel.
A Békéscsaba elleni elődöntőben
elszenvedett 3-0-ás kudarcot követő
rövid bajnoki szünetben Horváth
András tanítványai kipihenhették
a lelki traumát, így tiszta lappal léphettek pályára a május 3-án rajtoló
bronzcsatában az Újpest ellen Széles Petráék.
A harmadik helyért zajló ütközet
első, gödöllői felvonása végül nem
alakult túl jól gödöllői szempontból,
akiknél sérülés (Fritz Ágnes) és
eltiltás (Csengeri Petra) miatt két
meghatározó játékos is hiányzott.

Mint utólag kiderült, a gödöllői stábnak nem sikerült orvosolnia a hiányt
és sima, 3:0-ás vereséggel kezdte az
UTE elleni derbit a TEVA-GRC.
Az egyik fél harmadik győzelméig
tartó párharc állása: 1-0, az UTE
javára. A második mérkőzés május
6-án Újpesten, míg a harmadik találkozó május 10-én, 18 órai kezdéssel
Gödöllőn kerül megrendezésre.
NB I. rájátszás, 3. helyért, 1. mérkőzés: TEVA-Gödöllői RC – Újpesti TE 0-3 (-24, -20, -13)
-liRöplabda NB I. 3. helyért,
3. mérkőzés
Május 10., vasárnap 18 óra
TEVA-Gödöllői RC –
Újpesti TE
(SZIE csarnok)

VíVás – koRosztályos sikeRek

Csapatarany férfi kardban
Megyei III. osztály – Beszákolt
Mogyoród
A Gödöllő „kettő” magja pecahétvégét tartott és a meccs előtti kikapcsolódás igazán jól sikerülhetett, ugyanis horgásznyelvvel élve beszákolták
a Mogyoród KSK csapatát, 4-1-re
nyertek idegenben a fiúk. Az újabb
három ponttal, 57 egységgel a 2.
helyen állnak csoportjukban Szeles
Dávidék.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 25. forduló:
Mogyoród KS – Gödöllői SK II. 1-4
(0-1) Gól: Gál Levente (2), Paragi
Péter, Szabó László.
-ll-

Pest megyei III. osztály
26. forduló
Május 10., vasárnap 16:30
Gödöllői SK II – Püspökszilágy
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
helyezést ért el csoportjában, ami azt
jelenteti, hogy nem jutott be a döntőbe.
A csapat tagjai voltak: Botyik Máté,
Csákvári Jenő Levente, Fábián Tamás, Frei Mihály, Hévizi Kristóf,
Hrustinszki Márk, Kormos Péter,
Kassai Levente, Király Szabolcs,
Lauber Tardos, Palasics Kristóf,
Tóth Dániel, Edző: Harta Zsolt, felkészítő tanár: Ács Tibor.
-ttl-

József, Baranyi Milán, Rózsa Norbert, Pásztor László): 3. hely; Anderkó Barbara: 400 m 1.hely, 200 m és
távolugrás 4. hely; Mezei Anasztázia: 800 m 3. hely, távolugrás 5.hely;
Szabó Nikolett: 100 m 4. hely, 200 m
3. hely; Rézműves József: kislabda
dobás 1. hely, helyből távolugrás 2.
hely; Konkoly Áron: kislabda dobás
és helyből távol 4. hely. Úszás: Konkoly Áron: 25 m gyors 2. hely, 25 m
mell 2. hely, 50 mell 1. hely; Rézműves József: 25 m gyors 1. hely, 25 m
mellúszás 1. hely.
-izs-

B kategóriás minősítésű versenyen csapataranyat nyert a
GEAC férfi kard csapata (Varga
Tamás, Dohi Zoltán, Boódy Kolos) az V. Érd kupán, míg egyéniben Varga Tamás a második
lett.
A Gerevich-Kovács Kárpáti (GKK)
országos Reménység kard versenyen
gyerek női kardban Missurai Pálma
a szezonban másodszor is megnyerte a korosztály országos versenyét,
edzője Bodoky Ákos.
A Fülöp Mihály országos utánpótlás
tőr versenyen Kunszentmikóson ser-

dülő női tőrben Hanzl Lilla harmadik,
míg újonc női tőrben Zászkaliczky
Piroska a szezonban másodszor első
lett (edzője Czakkel István).
Balatonalmádi adott otthont a Diákolimpia döntőnek, amelyen a III. korcsoportban férfi kardban Révész Márton
(Premontrei) ötödik, női kardban Missurai Pálma az első, míg a VI. korcsoportban férfi kard fegyvernemben
Bódy Kolos (Líceum) a harmadik helyen végzett. Ugyan itt az V. kcsp-ban a
Török Ignác fiú tőr csapata (Markolt
Dániel, Morvai Ákos, Réfi Krisztián)
a második lett.
(l.t.)

RitMikus giMnasztika – diákoliMpia

Hárman a pécsi döntőben
A KTC Vuelta SE Ritmikus Gimnasztika szakosztályának lányai remekeltek a hétvégén,
Tökölön megrendezett Kelet-magyarországi regionális diákolimpián.
Óvodás kategóriában Tóth Petra harmadik helyezést, B/II kategóriában
Földvári Abigél (Erkel Ferenc Ált.
Isk.) elő helyezést, míg B/III kategóriában Korda Petra (Petőfi Sándor

Ált.Isk) szintén első helyezést ért el.
Ladányi Beatrix és Csomai Renáta edzők tanítványai továbbjutottak a
június 15-én, Pécsen megrendezésre
kerülő országos Diákolimpia döntőbe.
-tt-

ÚSZÁSOKTATÁS !

A Hajós Alfréd Ált. Iskola
uszodájában Gödöllőn, június
16-július 6-ig (keddi kezdés,
hétfői befejezés), naponta
8-10 óra között (választható
időpontok: 8-8:40, 8:40-9:20,
9:20-10 óra) úszásoktatást
szervez a FUT Alapítvány 5-12
éves korig kezdőknek és már
úszni tudóknak!

Részvételi díj (15 alkalom): 17 ezer
forint
Jelentkezés és érdeklődés
naponta: Bencsik Ernő tanár úrnál
reggel 7 és 9 óra között, valamint
19 óra után a 420 632-es telefonszámon
Oktatók: Bencsik Ernő, Majoros
Gusztáv, Pótháné Geier Tünde, Sárdi
Erzsébet.
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Május 6., szerda, 17.00:
Albertné Joób Emese (zongora)
növendékeinek hangversenye
Május 8., péntek, 17.00:
Nagy Eszter és Zomborné Virágh Eszter (gordonka) növendékeinek hangversenye
Május 11., hétfő, 17.00:
Telek Zsuzsa (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 12., kedd, 17.00:
Braun Julianna (gitár) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 2015.
március 14. és 2015. május 18. között
JUHÁSZ ÁRPÁD (1863-1914) EMLÉKKIÁLLÍTÁS
LÁTHATÓ
Juhász Árpád zombori születésű, a gödöllői művésztelep
alkotójaként számon tartott festő és iparművész. Születésének 150. és halálának 100. évfordulója alkalmából ismerheti meg munkáit a kiállítás-látogató közönség.
2015. május 9. (szombat), 15 órától: a Juhász Árpád emlékkiállítás megtekintése kurátori vezetéssel:
Őriné Nagy Cecília művészettörténésszel; 16 órától: Nordic Walking oktatás és bemutató, Bisztrai György
szakoktató saját botjait biztosítja a sportolni, tanulni vágyóknak a bemutató idejére. Helyszín a GIM Alkotóház.
2015. május 18. (hétfő) 14 órától: Finisszázs – Múzeumi Világnap; 14 órakor: kurátori tárlatvezetés,
15-16 óra: a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium népviselet bemutatója: Matyó
menyasszony és vőlegény; Csömöri menyasszony.
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 VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM ODAÍTÉLÉSÉRE
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.)
számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az
5/2012. (II.8.) számú, a 17/2013.
(V.21.) számú, 9/2014. (V.19.)
számú önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a
„GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozásának rendjét.
1. A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek
adható, akik:
• a város gazdasági, társadalmi,

tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,
• egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták
az emberi civilizáció, a kultúra,
a művészet ügyét, hozzájárulva a
város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
2. „Gödöllő Város Díszpolgára”
cím évente, legfeljebb egy személynek adományozható.
3. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az
önkormányzat szervei, társadalmi
szervezetek, közösségek, személyek. Az adományozásról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetés
post mortem adományozható,

posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy
javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók
munkáját.
Kérem, hogy javaslatát írásban,
részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre eljuttatni
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
címre, és/vagy a kovacs.reka@
godollo.hu e-mail címre).
HATÁRIDŐ: 2015. MÁJUS 22.
(PÉNTEK) 12 ÓRA
Tisztelettel:
dr. Gémesi György polgármester

FELHÍVÁS – „GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA” DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem
rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve
vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak
minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel. „Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat. Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kovacs.
reka@godollo.hu e-mail címre).
HATÁRIDŐ: 2015. május 22. (péntek) 12 óra
Tisztelettel: Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke

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, az Egészségügyi Bizottság elnöke

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

Kristóf Etelka, az Szociális Bizottság elnöke

FELHÍVÁS – Óvodai felvételi
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!

Fájdalommal tudatjuk, hogy életének 86. évében elhunyt Pénzváltó Gézáné. Temetése május
8-án, 14 órakor lesz a Dózsa György úti temetőben.

A gyászoló család

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 4-10-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Május 11-17-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

A CURRUS ZRT. FELHÍVÁSA
Felhívjuk a tisztelt gödöllői és isaszegi lakosok figyelmét, hogy a
CURRUS Zrt. üzemi tevékenysége során, lakott területen kívüli,
erős hanghatással járó tevékenységet fog végezni
2015. május 4-7-ig (hétfőtől- csütörtökig) 9- 14 óra között.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

CURRUS Zrt.

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.

2015. MájuS 5.

A MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI MŰVELŐDÉSSZERVEZŐI
MUNKAKÖRBEN ÁLLÁST HIRDET
Pályázati feltételek:
- felsőfokú szakirányú végzettség,
- angol nyelv tárgyalási szintű és írásbeli tudása a napi
gyakorlatban,
- legalább 3 év munkatapasztalat az alábbi témákban:
gyermek és ifjúsági programok szervezésében és leebonyolításában szerzett gyakorlat, gyermek és ifjúsági
programok éves tervének kidolgozása, üzleti tervének elkészítése, a programok lebonyolítása, a pénzügyi és szakmai beszámoló megírása, gyermek és
ifjúsági előadások látogatása itthon és külföldön egyaránt, szakmai kapcsolatok megléte,
- hazai és nemzetközi pályázatok felkutatása gyermek és ifjúsági témában, pályázatírás, az adott program lebonyolítása és a pályázat szakmai beszámolójának elkészítése,
- magyar és angol nyelven egyaránt tárgyalás, hivatalos levelek megfogalmazása és megírása mindkét nyelven, online marketing, PR (web és közösségi média területen aktivitások, szerkesztés, stb.),
- magas szintű Office-alkalmazások napi használata (MS Office, Macintosh
rendszereken, valamint Photoshop kezelése),
- az alábbi munkarend vállalása: 4 havi munkaidőkeretben, 8 órás munkaidő,
4-12 óra napi munkaidő beosztással, a munkaidő reggel 7.00 óra és másnap
reggel 7.00 óra között változóan kerül beosztásra a feladatokhoz igazodóan.

Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű kommunikációs készség,
- kiváló szintű proaktivitás, kiemelkedő szervezőkészség és problémamegoldó
képesség,
- kiváló szintű íráskészség (hivatalos levelek önálló megfogalmazása magyarul
és angolul),
- online-, web és közösségi média területén szerzett ismeretek,
- türelmes, rugalmas, kreatív, jó tempóérzékkel rendelkező, monotónia tűrő,
szereti a gyermekeket,
Előny, ha Gödöllőn vagy környékén élő álláskereső vagy munkavállaló.
Az álláspályázatokat fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel és bruttó
bérigénnyel 2015. május 15. (péntek) 16.00 óráig várjuk a muveszet@muza.hu
emailcímre.

Mozaik
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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

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

INGATLAN
+Új építésű kétszintes ikerház eladó a kertvárosban,
84m2-es, 3szoba+ nappalis kulcsrakészen 21,9MFt-os
i.áron 20-772-2429
+Új építésű lakások a belvárosban eladók 300EFt-os nm/
áron 70-80nm-esek nappali+2 ill. nappali+3 szobásak,
udvari kocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429
+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
+Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten földszinti 2 szobás
lakás, 56nm-es, felújított, egyedi fűtésmérős, műanyag
nyílászárós l0,9Mós i.áron. 20-772-2429
+Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal, teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt! 20-539-1988
+Központ közelében, jó állapotú, 2007-ben épült, 94m2es, nappali+ három szobás ikerházi lakás kis kerttel eladó! Iár:22.9MFt! 20-539-1988
+Eladó két szobás, erkélyes felújított lakás Gödöllőn a
belvárosban Iár: 11.5 MFt (20)804-2102
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Kossuth L.utcában, földszinti,
40m2-es, két szobás lakás kedvező 9MFt-os irányáron
eladó! 20-539-1988
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102
+Eladó nappali+2 félszobás lakás, új műanyag nyílászárók, szigetelt tömb Iár:9.8 MFt. (20)804-2102
+Gödöllő központjában, négy lakásos társasház második
emeletén nappali+ két szobás cirkós lakás kedvező áron
eladó! Iár:19.5MFt! 20-539-1988
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+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés,
referenciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025
+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
+(3893) Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy ikerház egyik
fele, mely áll egy nappali+3szobából, egy fürdőszobából 2
wc-vel, kertkapcsolatos terasszal+emeleti erkéllyel. Az
ingatlan 56nm alapterületű+tetőtér. Fűtése kombi cirkó.
I.á.: 22,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Fűzfa utcában egy téglából épült kertes családi ház, mely áll egy nappali+4szobából. Az ingatanban található egy szuterén, mely háztartási funkciókat
lát el 800nmes telken. I.á.: 29,9 mFt 20-919-4870
+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nmes 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 Domonyvölgyben 5000nmes külterületi ingatlan
egyben vagy osztva telkenként. Egyben az irányár 6mFt,
osztott telkenként 1,2mFt. A telek üres, panorámás és a
villany bevezetése folyamatban. 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
+(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
+(3599) Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy nappali+2szobás, 2 fürdőszobás családi ház 2 állásos garázszsal, 600nm-es telekrésszel. I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870
+(3875) Eladó Gödöllőn egy kastély mögötti utcában egy
2szobás kis családi ház 239nm-es telken. Az ingatlan teljes közművel ellátott, gyümölcsfákkal telepített, melynek
irányára 14,8 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn júliusi átadással újonnan épített nappali+3szobás, teraszos, kertkapcsolatos két ikerház kulcsrakész állapotban. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+(3855) Eladó Szadán 2473nm területű 40m széles
gyümölcsfákkal, szőlővel telepített, déli fekvésű, teljes
közművel ellátott építési telek. I.á.: 15 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

+(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
+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.
+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó, üzlet,
iroda, masszázsszalon, egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes parkolás. Tel.:
30/2242-653.+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
+Gödöllőn, Blahán eladó jó állapotú, 1995-ben épült,
122nm-es, 5 szobás családi ház, fűtés: gázcirkó, cserépkályha. 770nm-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
+ASZÓDON központban tulajdonostól 38 nm-es, felújított, földszinti lakás sürgősen eladó. Tel: 70/384-4813
+Gödöllő, Blahán két utcára nyíló (Diófa és Határjáró) 1350 nm-es zártkerti telek eladó. Iár: 3,8mFt. Tel:
20/9277-256
+HOBBITELEK eladó a Nagyfenyvesben és a Peres utca
végén. Érd: 28/421-241 este 5 óra után.
+Befektetésként áron alul eladó 118 nm-es épület Gödöllő belvárosában (üzlet, raktár, kis üzem, lakás céljára). 380V, pince, kút, garázs. Ingatlanosok kíméljenek!
30/9499-234, 30/9446-522, 30/3818-953
+Gödöllőn családi ház jó áron, szép környezetben eladó.
Érd: 30/619-9983
+Gödöllő központjában a Munkácsy utcában sürgősen eladó 2.em. 56 nm-es lakás. Iár: 12,5 MFt. Tel: 28/816-419
+Gödöllőn a Szent János utcában eladó egy 40 nm-es,
másfél szobás, tégla építésű, egyedi fűtésű, vízórás társasházi lakás, 3 nm-es tárolóval. Tel: 70/6985-164

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Nagyfenyvesben 120
nm-es, 5 szobás, átlagos állapotú ház 821 nm-es
telken eladó. Iá.: 23 mFt.
•A
Azz Erz
rzsébet park közelében 62 nm-es, 1+2 fél szobás, 4. emeleti, erkélyes lakás eladó. Iá.: 10,7 mFt.
• Hévízgyörkön, a központban 100 nm-es, 3 szobás,
cirkófűtéses téglaház 548 nm-es telken. Iá.: 9,8 mFt.
• Mogyoródon, hévhez közeli, újszerű társasházban 81 nm-es 1. emeleti lakás eladó. Iá:21,5 mFt.
Bővebb információért
rt keresse irodánkat!

+Eladó Gödöllőn a Szent János utcában második emeleti
2 szobás, étkezős, 64 nm-es lakás. Nincs felújítva. Azonnal költözhető. Tel: 20/424-8180
+Gödöllő kertvárosban 3 szobás családi ház 154 nöl-es
telken tulajdonostól eladó. Iár: 19 MFt. Tel: 30/851-3255
+Gödöllőn NAGYON SÜRGŐSEN eladó 2 szobás, erkélyes,
konvektoros fűtésű, 1. emeleti téglalakás a Munkácsy Mihály utcában. Iár: 12,3 MFt Érd: 30/509-9179
ALBÉRLET KIADÓ
+1,5 szobás lakás Gödöllő központjában hosszútávra kiadó. 20/933-2324
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+Kiadó egy 1,5 szobás, egyedi fűtéses, 50nm-es földszinti társasházi öröklakás 55eFt/hó 2 hónap kaucióval. 20-919-4870
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: 20/9455-583.
+Gödöllőn kiadó téglaépítésű társasházban, jó állapotú 2.em.
2 szoba összkomfortos, részben berendezett lakás konvektoros fűtéssel, terasszal. Ár megegyezés szerint. 20/499-7306
+2db 25 nm-es és 1 db 50 nm-es lakás kiadó. Tel:
70/779-8529
+Gödöllő kertvárosában panorámás telken különálló, 60
nm-es ház bérbeadó. Jó közlekedés, nyugodt környezet,
zöldövezet. Tel: 30/6643-093
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Kossuth Lajos utcában, ikergarázs egyik fele hosszú
távra kiadó. Tel.: 20/458-2002.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllőn a PATAK TÉRI üzletsoron 27 nm-es ÜZLET ápr.
1-től KIADÓ/ ELADÓ reális áron. Érd: 30/622-8987
+Gödöllőn a Szőlő utcában eladó egy 24 nm-es GARÁZS
villanyórával. Tel: 20/200-1323
+A Petőfi téren 57 nm-es üzlet vagy iroda eladó vagy
kiadó. Tel: 70/779-8529
+A Dózsa György úton a Shell mellett terület kiadó zöldségesnek, ill. büfének. Tel: 30/9467-702
+Dupla GARÁZS kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcában (belső fele csak beállónak használható). Érd: 30/490-8516
+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/
hó (20)804-2102
ÁLLÁS
+Gödöllői telephelyre éjszakai biztonsági őrök jelentkezését várjuk, fényképes önéletrajzzal a evocool@evocool.
com email címen
+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.
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+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.
+TAKARÍTÁSI, KERTI gyomlálási munka gödöllői családi
háznál. Jelentkezés: kovatseva71@gmail.com - önéletrajz
küldésével.
+Házvezetőnőt keresünk Gödöllő belvárosában élő családhoz. Email: training.coaching14@gmail.com

+Gödöllőre alkalmazotti jogviszonyba FODRÁSZT keresünk.
+Alkalmi, kisegítő szellemi vagy fizikai munkát keres maFényképes önéletrajzokat a zsofiaraba@gmail.com-ra várjuk.
gáncégnél vagy családnál főiskolát végzett nyugdíjas nő.
+Veresegyházi telephelyre éjszakai BIZTONSÁGI ŐR jeTel: 70/278-0924
lentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal, és a végzett+Szadai szépségszalonba gyakorlattal rendelkező FODség igazolásával: busz@intervm.hu
RÁSZT keresünk! Önéletrajzot a gretaszalon@gmail.com
+Az Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (2100
e-mail címre várjuk!
Gödöllő, Ady E.stny. 56.) álláshirdetést tesz közzé SZO+Gödöllőre szépségszalonba dekoratív, jó kommunikációs CIÁLIS GONDOZÓ és ÁPOLÓ munkakör betöltésére. A páés problémamegoldó képességgel rendelkező, megbízha- lyázati kiírás részleteiről érdeklődni az intézmény vezetőtó, csapatban dolgozni tudó, pozitív szemléletű RECEPCI- jénél, a 28/512-405 telefonszámon lehet. A pályázatokat
ÓST keresünk. Érdeklődésüket és a fényképes önéletraj- a fenti címre szíveskedjenek küldeni.
zokat a zsofiaraba@gmail.com e-mail címre várjuk.

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás
kiürítés, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620

+Gödöllő belvárosában szépségszalonba FODRÁSZ kollégaSZOLGÁLTATÁS
nőt keresünk vállalkozói igazolvánnyal. Tel: 30/350-8852
+Azonnali kezdéssel felveszek, lehetőleg hosszútávra, SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ szakembert. Kontárok kíméljenek! Bérezés
megállapodás szerint. Nemdohányzás előny. 20/4359-650

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez
kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 70/633-5772
+Élhajlítókat keresünk (Amada, Strum) élhajlító gépekre,
+PARKETTÁS: 70/505-1177.
(programozási ismeret előny,) Pest megyei munkahelyre.
+FORDÍTÁS,
TOLMÁCSOLÁS
30
nyelven,
anyanyelvi,
dip+Ingyenes árajánlattal, 20-30% kedvezménnyel palatető
300-350EFt-os kereset. 20/970-3461, velexi100@gmail.com
lomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. felújítás, Gerard, Lindab cserepes lemezzel és 3D villás zsinI.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, dellyel, rámelegítős kivitelben, ajándék kémény átrakással
A Renault Békési Márkakereskedés
megbízható munkatársat keres az
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
2015.08.31-ig. Info: www.fejerhaz.hu 06302830570
alábbi munkakörökben:
+FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró traktorokkal), fűka- Autóvillamossági szerelő szálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, sövénynyírás, rotációzás, gyomirtás, gyepszellőztetés. Tel: 30/622 7421,
- Autómosó
e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com
Jelentkezni lehet a gödöllői telephelyen
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
személyesen (Gödöllő, Dózsa György út
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
164), vagy az alábbi elérhetőségeken:
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
0620/549 9601, 0620/977 0310
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+VESZÉLYES FA KIVÁGÁSA alpesi technológiával, magas
sövény visszavágása rövid határidővel! Tel: 30/528-7777
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: +Ingyenes árajánlattal, 20-30% kedvezménnyel pala06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
cserép-tető festés, homlokzati festés és hőszigetelés
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező ajándék állványozással 08 hó 31-ig info: www.fejerhaz.
áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes hu 06302830570
felméréssel, több éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944 +Minden, ami fából van! Régi bútor felújítás, új bútor
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna készítés (konyha, beépített szekrény), lépcső készítés,
bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízveze- burkolás, egyedi nyjlászáró készítés. Tel.: 30/911-20-28,
tékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő 30/490-16-17.
tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek,
konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
20/9527-289, 28/476-229
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a kör+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, me? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BE- megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelLÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504
mesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, +GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, KÉZ és LÁBÁPOLÁS. Benőtt
gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk minden- köröm kezelés, körömkorrekció. Shellac, tartós hibrid
nemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. lakk, reszelés mentesen az ép és ápolt körmökért. Átrium
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
Üzletház. 20/5733-977
+CO-2 hegesztőket keresünk vastag anyag hegesztésére, Pest környéki munkahelyre. Azonnali kezdés. (Darus
és tűzvédelmi vizsga előny.) 70/773-0118

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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+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
+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
+FODRÁSZAT. Diószegi Bernadett Gödöllő, Köztársaság könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
út 37. Tel: 20/342-6647
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
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

Próbahordás
nélkül soha!

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

TÁRSKERESŐ
+Párját keresi megbízható, intelligens, jólelkű, nikotinmentes úriember személyében hasonló adottságokkal
rendelkező 171/68/49 éves diplomás, csinos hölgy.
E-mail: majusi.mosoly@gmail.com
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+2 db emeletessé alakítható IKEA-ágy új matraccal, 1.
db. kétajtós-szekrény, 1 db. Elta lemezjátszó olcsón eladó.
Tel.: 30/6342-172.
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat
(romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat,
borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan
kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148
szülékeket. Ez
azt jelenti, hogy
a
kiválasztott
hallókészüléket
nem csupán a
helyszínen tesztelheti, hanem
hazaviheti, és
kipróbálhatja
akár
otthoni,
akár munkahelyi környezetben is. A személyes tapasztalat
a legfontosabb
Pró
óbaho
ord
dás néélkü
ül
meggyőző érv,
soha ne vásároljunk
a próbahordás
hallókészüléket!
alatt mindenki
el tudja dönteni, hogy javítja-e az életminőségét a hallókészülék. Azt mondhatom,
hogy az esetek döntő hányadában igen.

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

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos
darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961
+Teljesen újszerű állapotú, nagyon szép, modern stílusú,
3-2-2 terrakotta színű BŐR ÜLŐGARNITÚRA (nem nyitha- +Május első hetében újra NYÍLIK a CSEMEGE BOLT a Szt.
tó) eladó Gödöllőn. Ár: 215.000,-Ft. Kérésre darabonként JÁNOS utca 36. szám alatt.
is eladó. Tel: 30/335-8699, e-mail: palyane@citromail.hu +21 éve működő betéti társaság eladó. Tel.: 20/3464-718.
+Fagyizók figyelem! Eladó MHF 30-as fagylaltkeverő gép
és egy fagyis bicikli. 20/9249-178
+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
+Eladó: varrógép, hűtő, fateknő,
lekvárfőző rézüst vitorlával, vendégágy. Érd: 30/619-9983
+GYAPJÚSZŐNYEGEK eladók. Robinson típusú, natúr színű, kitűnő
állapotú. 2x3m 10.000 Ft; 1x3m
5000 Ft. Tel: 20/595-0792
EGYÉB
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-,
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
+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

16 gödöllői szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. MÁJUS 12.
Megfejtés: 115 éve született magyar író, költő, újságíró neve és elbeszéléskötetének címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tasnádi Lajosné, Kazinczy krt.
22., Tonkó Tibor, Szent János u. 44.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Hollósy Tamásné, Dalmady
Győző u. 5., Pálinkás Benőné, 2170 Aszód, Falujárók u. 5.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kalydy Endre, Tátra u. 3.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Tamás Balázs, 2170 Aszód, Nyugat u. 5., Bódis László, Egyetem tér 3/a.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Horváth Istvánné, Repülőtéri u. 2., Mihajlovics Nikola, Veresegyház, Mosonyi M. u. 13.

2015. május 5.

