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• TerjeszTői ára: 75 fT

Kormányrendelet írja elő a házszámozás rendjét. Ennek megfelelően Gödöllőn is több lakcímet kell megváltoztatni.
(3. oldal)

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

A tánc mellett a boksz is megjelenik a színpadon a Gödöllő Táncszínház a „Millió dolláros
bébi” című produkciójában.
(5. oldal)

Idén is megnyerte a GEAC–BEAC–Ikarus csapata az atlétikai csapatbajnokság keleti elődöntőjét.
(8. oldal)

ÖSSZEFOGÁSSAL VIRÁGOSABB, RENDEZETTEBB, TISZTÁBB

Ma is Meghatározó

Valamennyi városrészben dolgoztak a hét végén a környezetükért tenni akaró gödöllőiek. Május 8. és 10. között
ugyanis ismét városszépítési
hétvégét hirdettek meg a gödöllői városrészi egyesületek.
Ezúttal 16 helyszínen várták
azokat, akik vállalták, hogy
idejüket és energiájukat a közterületek további szépítésére,
rendbetételére fordítják.
A városrészi egyesületek munkáját
idén az egyes területek lakói mellett több civil szervezet is segítette,
ennek eredményeként több százan
ültettek virágot, festették a padokat,
takarították az utak melletti területet,
szépítették a játszótereket.
A háromnapos program nyitányaként pénteken Máriabesnyőn a Juhar
utcai játszóteret és a vasúti felüljáró

Fotó: Reményi Krisztián

Gödöllőiek a szebb városért

környékét tették rendbe a Virágos
Máriabesnyőért Egyesület szervezésében, Blahán a Gerle utcába, a Ligeti Juliska utcai játszótérre és a Molly
dombra várta a Blaháért Társaság a
lakókat. A Ligeti Juliska utcában –

szintén az egyesület összefogásával
megvalósult játszótéren – a takarítás
mellett megkezdték egy focipálya
kialakítását is. A földmunkákhoz egy
blahai cég, a Tricont Gép Kft. biztosította a gépi hátteret, és a támogatást

Ybl 200

a további munkálatokhoz. A Haraszt Egyesület és a Városközponti
Lakótelepért Egyesület tagjainak
vezetésével a GIM-ház kertjének
szépítésébe lehetett bekapcsolódni,
itt is bőven akadt tavaszi tenni való.
Szombaton a Kertvárosban és az
Alvégen folyt a munka. A Kertvárosi Egyesület kezdeményezésére
virágok kerültek a görög katolikus
templom előtti területre, megszépültek a Kazinczy körúti játszótér
padjai, és a Teleki téri buszmegálló, ez utóbbi helyszínen a Teleki
Pál Egyesület tagjai is bekapcsolódtak a munkába.
Megszépült a Gébics, a Malom-tó és a Major utcai, valamint a
Faiskola téri játszótér is az Alvégi
Civil Társaságnak köszönhetően. A
területen elvégezték a tavaszi nagytakarítást és a szükséges festéseket.
(folytatás a 2. oldalon)

Ybl Miklós emléke előtt tiszteleg a Gödöllői Városi Múzeum
új időszaki kiállítása, ami május 8-án nyílt meg.
A tárlaton első
alkalommal
látható együtt
az Ybl Miklós
makettkiállítás,
aminek anyagát a Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományai Karának
mesterképzésben résztvevő hallgatói
készítették, és az „Ybl-épületsorsok
az Unger-háztól a Kálvin térig” című
kiállítás anyaga. Utóbbit A 2014. évi
Ybl-bicentenáriumi év keretében az
Ybl Miklós tervhagyatékát (több mint
6000 terv) őrző Budapest Főváros Levéltára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékével közösen
valósította meg.
(folytatás a 6. oldalon)
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Összefogással virágosabb, rendezettebb, tisztább

Gödöllőiek a szebb városért
(folytatás az 1. oldalról)

Vasárnap délelőtt a palotakerti játszótér
szépült meg. Itt négy civil egyesület, a
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület,
a Gödöllői Kertbarát Kör, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői
Egyesülete és a Gödöllői Városvédő
Egyesület tagjai várták a vállalkozó
kedvű lakókat, hogy virágosabbá tegyék a létesítmény környékét.
A munkák vasárnap délután az Egyetem téri játszótéren értek véget – de
csak egy időre. Itt ugyanis a tavaszi takarítás mellett előkészítették az egyik
hintánál azt a felületet, amire új ütéscsillapító réteg kerül a VÜSZI segítségével.

A VÜSZI munkatársai azonban nemcsak itt, hanem valamennyi helyszínen
segítették a munkát, ahol kellett szerszámokkal, védőfelszereléssel látták el
a résztvevőket, s gondoskodtak az öszszegyűjtött hulladék elszállításáról is.
A szervezők köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik bekapcsolódtak a
munkába.
jb

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

Képviselő-testületi határozatok
Pályázat nyári gyermekétkeztetés támogatására
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az emberi erőforrások
minisztere által meghirdetett gyermekszegénység elleni program keretében
nyári gyermekétkeztetés biztosítása
támogatására. A nyári gyermekétkeztetéshez támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhetnek, akik vállalják, hogy 2015. június 16-tól 2015.
augusztus 28-ig terjedő időszakban
folyamatosan, legalább 43, legfeljebb
53 munkanapon keresztül napi egyszeri
melegétkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára.
A gödöllői önkormányzat – tekintettel
arra, hogy nem minősül leghátrányosabb vagy hátrányos helyzetű településnek – önerő nélkül csak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 30%-a után pályázhat támogatásra napi egyszeri melegétkeztetés biztosítására.

Jelenleg városunkban 691 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, a Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti Szolgálat előzetes
felmérése alapján 121 fő igényel ingyenes nyári étkezést. A sikeresen pályázó
települési önkormányzatok az általuk
megigényelt támogatási összeg legalább
34%-át megkapják. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó
napi összege egyezően a tavalyival 440,Ft. Az emberi erőforrások minisztere a
támogatásokról 2015. június 3-ig dönt.

Alfa helyett Kubinyi
A képviselő-testület április 2-i ülésén
hagyta jóvá a Gödöllői Városi Múzeum
felújítási pályázaton való részvételét. A
döntést követő napon írták ki a pályázatot, amikor is kiderült, hogy a pályázat idén a „Kubinyi Ágoston Program”
nevet viseli. A pályázat benyújtásához
- a pályázat elnevezésének módosulása miatt - szükségessé vált a határozat

módosítása. A képviselő-testület május
7-ei rendkívüli ülésén az 58/2015. (IV.
2.) számú önkormányzati határozatában
szereplő „Alfa pályázat” szövegrészt
„Kubinyi Ágoston Program” szövegrészre módosította.

Megszűnik a szakácsképzés
a Montágh iskolában
A képviselő-testület rendkívüli ülésén
hozzájárult a Gödöllői Montágh Imre
Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakácsképzésének
megszüntetéséhez, ennek megfelelően
az alapdokumentum módosításához és
az intézmény nevének megváltoztatásához. Az intézmény új neve: Gödöllői
Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola.
Az új szakképzési törvény által támasztott követelmények nem teszik lehetővé
a szakács szakma további oktatását az
intézményben.
lt

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

A pályázat célja: a többlakásos és a családi házak portáján, a környezetükben,
a köztereiken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése,
kulturált, hosszútávon fenntartható környezet létrehozása.
Idei mottó: „A legszebb terasz”
A házhoz, lakáshoz kapcsolódó terasz, veranda, balkon vagy erkély napjainkra egyre fontosabb szerepet tölt be a lakás többi helyisége mellett. Javítja
az összképet, pihenési lehetőséget teremt és átmenetet képez a kert vagy a
közterület felé.
Pályázni három kategóriában lehet: családi házas, többlakásos és legszebb
utca kategóriában (a nevezés feltétele, hogy az utcában egymás mellett lévő
legalább 10 ház vagy az utca 50%-a csatlakozzon és írja alá a jelentkezési
lapot. A bíráláskor előny jelent majd, ha minél többen összefognak).
Pályázni a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető
a Városháza portáján, vagy elektronikusan letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat a Városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába
dobva, vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldve
jutathatják el.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2015. május 30.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból
összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2015. augusztus 31-ig.
A benevezett házakat, utcákat június-augusztus hónapokban – előzetesen
egyeztetett időpont szerint – keresi fel a bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tisztaságon, gondozottságon, környezettudatosságon, fenntarthatóságon
van. Idén kiemelt cél a szép terasz, balkon és a kert vagy a közterület felé nyíló
igényes átmeneti terek megteremtése, így a bírálásnál ennek vizsgálata külön
hangsúlyt kap.
Díjazás: Mindhárom kategóriában az előző évhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint „A legszebb terasz” címet
elnyerő pályázót.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 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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Wageningen–gödöllő: TesTvérvárosok főhajTása

kormányrendeleT köTelez a válTozTaTásra

Közös az emlékezés

Rendeződnek a házszámok

Május 5-e Hollandiában a felszabadulás napja. Ekkor ünneplik, hogy 1945. május 5-én
a német csapatok kapituláltak
és elhagyták az országot, 5 év
megszállás után. A kapitulációt
Wageningenben, Gödöllő hollandiai testvérvárosában írták
alá 70 évvel ezelőtt. Idén Geert van Rumund, Wageningen
polgármester meghívásának
köszönhetően ismét részt vehetett az eseményen dr. Gémesi György polgármester és dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző.

Még a múlt évben döntött a
kormány a központi címregiszterről és a címkezelésről
szóló 345/2014. (XII.23.) kormányrendelet elfogadásáról.
A kormányrendelet megalkotásával jelentős, sokakat
érintő változásról született
döntés: módosulnak a közterületek elnevezésére és a házszámozásra vonatkozó szabályok.

Ezen a napon az egész ország együtt
emlékezik és ünnepel. Május 4-én az
áldozatok előtt tisztelegtek az egybegyűltek: a csendes menet kora este indult el és csendben vonult
végig a városon – együtt és
békében, idősek és fiatalok.
Elsőként a holokauszt,
majd a háború katonai és
polgári áldozatairól emlékeztek meg. Ilyenkor,
minden évben a holland
nemzeti színű zászlót félárbocra eresztik, majd megszólalnak a harangok a városban.

Éjjel a Hotel de Wereld szállodával
szemben (itt írták alá a kapitulációt a
németek) meggyújtották a béke lángját, amit futva visznek el Hollandia
minden városába. Május 5-e pedig az
ünnepé, a szabadság szimbólumáé;

ilyenkor, mint minden évben, katonai parádéval teszik teljessé a megemlékezést. Itt még találkozhattunk
olyan katonákkal, akik 1944-ben, 71
évvel ezelőtt részt vettek a normandiai partraszálláson.
A
parádét
megtisztelte jelenlétével Margit hercegnő is,
akinek édesapja
maga is részt vett
a II. világháborúban, ahol a holland csapatokat
vezette.
(ny.f.)

városunkban ünnepelTe 25 éves jubileumáT a losz

A társasházak erős érdekképviselete
Gödöllőn rendezte meg jubileumi konferenciáját május 5-től
7-ig a Lakásszövetkezetek és
Társasházak Országos Szövetsége. A tanácskozás
nem csak szakmai
találkozó és tapasztalatcsere, hanem egyben a LOSZ alapításának 25 éves jubileumi
megemlékezése
is,
a szervezet ugyanis 1990. április 21-én
alakult meg, az egykori SZÖVOSZ lakáságazati jogutódjaként.
Az ünnepi megemlékezésre az országos szövetség elnöksége meghívta az
alapítók, az ágazatot felügyelő kormányzat, és a nemzetközi szövetség képviselőit is.
A megnyitón a város részéről
Pecze Dániel alpolgármester
köszöntötte a résztvevőket.

A három napos rendezvényen, amire az ország valamennyi megyéjéből
érkeztek képviselők, számos szakmai kérdést áttekintettek így többek

között szó volt a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás szabályozásáról, az
EU-s támogatási rendszerről, és a
lakásszövetkezeteket, társasházakat
érintő üzemeltetési, fenntartási, korszerűsítési és gazdálkodási kérdésekről.
Jó megoldásnak bizonyult, hogy a
felmerült témákat később kerekasztal konzultációs beszélgetés keretében is áttekintették,
aminek során a témákhoz kapcsolódó kérdésekre is választ
kaphattak a résztvevők, akik
rendkívül hasznosnak minősítették a rendezvényt.
A felmerült témák közül
mindössze az épületenergetikai pályázatokkal kapcsolatos
információk váltottak ki negatív érzelmeket, mivel úgy
vélték, a pályázat nem érte el
a célját. Úgy vélték, az energetikai felújításokra marad az
előtakarékosságra való törekvés, ez viszont különösen fon-

A lakosság számára a legfontosabb
változás, hogy házszámot kapnak az
eddig házszámmal nem rendelkező
ingatlanok, ezen kívül rendezésre
kerül az egy utcán belül azonos házszámot használó ingatlanok címe,
és minden olyan ingatlan, amelynek
címe a jelenlegi jogszabályi környezetnek nem felel meg. A kormányrendelet értelmében hatósági döntés állapítja meg az új címeket, amit a döntés
kézhezvételét követően az ingatlan
tulajdonosainak, illetve használóinak
hivatalos okmányaikon át kell vezettetniük. Az átvezettetés – mivel azt a
hatóság rendeli el – pénzbe nem kerül, utánajárásba azonban igen.
Az építésügyi hatóság munkatársai az elmúlt hónapokban felmérték
a városi címhelyeket és feltárásra kerültek azok az ingatlanok, amelyek

a hatályos jogszabályok értelmében
nem rendelkeznek megfelelő címmel.
A problémák orvoslására készült el az
a helyi rendelet, amely rendelkezik a
jogszabályoknak megfelelő címekről,
a házszámozás rendjéről. A rendelet
megalkotásánál az önkormányzat arra
törekedett, hogy az új jogszabálynak
megfelelő állapotot úgy teremtsék
meg, hogy az minél kevesebb lakó
számára jelentsen utánajárást és okmánycserét. Így a hatóság törekedni
fog arra, hogy az egyes problémák kezelésénél csak az adott ingatlant érintse a változás, az utca egyéb ingatlanainak címe változatlan maradjon. Az
ingatlantulajdonosok a helyi rendelet
elfogadását követően folyamatosan
kapják meg a hatóság által e tárgyban
hozott döntéseket.
A helyi rendelet tervezete a héten
kerül a képviselő-testület elé, ennek
részleteiről lapunk jövő heti számában olvashatnak.
(b.j.)

gödöllőn kicsi a bűnügyi „ferTőzöTTség”

tos lesz a jövőben, épp úgy, mint az
előzetes felkészülés a leendő pályázatkora.
A konferencián a munka mellett
ünnepi pillanatkora is
sor került. A 25. évforduló kapcsán elsőként Farkas Tamás, a
LOSZ jelenlegi elnöke mondott köszöntőt,
aki felelevenítette az
alapítás körülményeit
és a szövetség önállóvá válásának folyamatát. Mint mondta,
erős érdekképviselet
jött létre, rendkívül
elkötelezett tagokkal. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt években
a LOSZ megerősítette pozícióját és
rangos, erős szervezetté vált itthon is
és külföldön is.
Az ünnepi megemlékezés résztvevőit köszöntötte dr. Jillek Szabolcs,
a LOSZ első elnöke, Nagy Emil, a
szervezet első felügyelő bizottságának elnöke, Petróczkiné dr. Imre
Veronika, az elnökség egykori tagja,
Farkas Béla, a LOSZ FB egykori
felügyelő biztosa, valamint Jozef
Klemen, aki az osztrák lakásszövetkezetek képviseletében, a LOSZ partnereként vett részt a rendezvényen.
Az ünnepi program részeként Farkas Tamás, a LOSZ vezetője elismeréseket adott át, azoknak, akik az
elmúlt években kiemelkedő munkát
végeztek. Emlékérmet öten vehettek
át, többek munkáját pedig díszoklevéllel ismerték el. Díszoklevelet vehetett át Dolányi Sándor, a LOSZ
gödöllői szervezetének vezetője is.
(k.j.)

Biztonságilag jól állunk

Elkészült a 2014-es, hivatalos rendőrségi adatokkal a bűnözési
térkép, ami 45 magyar város és Budapest összes kerületének,
városrészének gépjármű-feltöréseket és -lopásokat, lakásbetöréseket, személy ellen elkövetett bűneseteket, valamint egy
külön térképen az összes bűnesetet egyben is tartalmazza. A
gödöllőieknek jó hír, hogy a sereghajtók között foglalunk helyet.
A bűnözési térképet a rendőrség adatait felhasználva az Otthontérkép készítette el. Az adatokból úgy tűnik, a közbiztonság – számok szerint – országos
szinten javult. Kiderül az is, hogy a bűnözéssel leginkább fertőzött magyar
nagyváros még mindig Siófok, Budapesten pedig az V. kerület.
Gödöllő a sor végén kapott helyet a legkevésbé fertőzött városok között.
Eszerint amíg 2013-ban ezer lakosra 20,19 bűneset jutott, 2014-ben ez a szám
15,80-ra csökkent. Ebben a rendőrség munkája mellett feltehetően jelentős
szerepe van annak a kamerás térfelügyeleti rendszer fejlesztésének, aminek a
megelőző szerepét a szakemberek is sokszor hangsúlyozzák.
Persze ez nem azt jelenti, hogy Gödöllőn nincsenek problémák, hiszen az
elmúlt hetekben Máriabesnyőről több lakásbetörésről is hírt kaptunk,s infor(bdz)
mációink szerint eddig még nem sikerült elfogni az elkövetőket.

MEGHÍVÓ
A Kertvárosi Egyesület Gödöllő
2015. május 20-án, 18 órai kezdettel
közbiztonsági fórumot tart
a Civil Házban (Szabadság út 23.), amire
szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Meghívottak:
- Gödöllői Rendőrkapitányság,
- Gödöllő város önkormányzata,
- Gödöllő város önkormányzatának közterület-felügyelete,
- Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr
Egyesület.
Epres György elnök
Kertvárosi Egyesület Gödöllő,
Darabont Tibor elnök
Csanakért Egyesület,
Tóth Tibor és Kis Antal
önkormányzati képviselők

A Virágos Máriabesnyőért Egyesület
2015. május 18-án, 18 órai kezdettel
közbiztonsági fórumot tart
a Damjanich János Általános Iskolában
(Batthyány u. 32.), amire szeretettel
várnak minden érdeklődőt.
Meghívottak:
- Gödöllő város önkormányzatának közterület-felügyelete,
- Gödöllői Rendőrkapitányság,
- Gödöllő város önkormányzata,
- Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr
Egyesület.
Six Edit elnök
Virágos Máriabesnyőért
Egyesület,
Szűcs Józsefné
önkormányzati képviselő
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„Szenvedélyek prevenciója” a Petőfi iskolában
A Gödöllői Petőfi Sándor Általános
Iskolában nagyon sokat és eredményesen pályáznak a pedagógusok.
Legutóbb a TÁMOP 3.1.4.B-13/1213-0001 „Köznevelés az iskolában” című pályázat Partnerség
és hálózatosodás modul közösségi
események III. ütemében az Isaszegi Damjanich János Általános
Iskolával együtt nyerték el egy
drogprevenciós esemény megtartásának lehetőségét.
Több száz felsős gyerek gyűlt össze
április 27-én délután az iskola Tornacsarnokában, ahol interaktív előadást, bemutatót is tartottak különböző szervezetek a fenti témában.
Elsőként a kábítószer fogyasztás
veszélyeiről és bűntetőjogi következményeiről hallgattak előadást
Kovács Krisztina rendőr őrnagytól,
majd a Gödöllői Rendőrkapitányság
munkatársai különböző rendőrségi

intézkedéseket mutattak be. A gyerekek a program során megismerhették
és gyakorolhatták azokat az elsősegély nyújtási ismereteket, mellyel se-

gíteni tudnak társaiknak, míg a mentő meg nem érkezik, ehhez a Magyar
Vöröskereszt munkatársai nyújtottak
segítséget.

A másokhoz
való alkalmazkodásra,
a toleranciára neveli a
gyerekeket
és új kapcsolatok kialakítására ad lehetőséget az
„ejtőernyős” közösségi játék, amire
az udvaron került sor.
A program megvalósítói a Gödöllői
Rendőrkapitányság, a Magyar Vöröskereszt aszódi szervezete, a „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Isaszeg) és a KLIK
Gödöllői Tankerülete voltak.
A sokoldalú személyiségfejlesztés részeként megtartott program
jól szolgálta a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolára oly jellemző
egyéni gondolkodást, törődést és a
partneri kapcsolatok ápolását, elmélyítését.
petőfi

Tavaszi kertrendezés a Civil Házban
Igazi civil összefogás eredményeképpen április 25-én szombaton megszépült a Civil ház kertje. Számtalan szorgos kéz a társadalom legszélesebb
palettájából – a kisdiáktól egészen a
nyolcvan fölötti korosztályig – nyírt
füvet és sövényt, gereblyézett, ágakat
metszett, tisztította ki a ház előtti árkot és járdát. Adomány évelők ültetésével és
szintén adományként felajánlott virágpalántákkal Horoskóné Ági néni kertészetéből a kertet otthonossá varázsolták, mely helyet ad a civil szervezetek számára
bográcsozásra, piknikezésre, kötetlen összejövetelekre.
A benti növények átültetésével a ház belső környezete is megújult. A jó hangulatú serény munka közepette, majd megpihenve és házi finomságokat, finom teát
fogyasztva most is lehetőség nyílt a szervezetek közötti kapcsolatok ápolására, szorosabbá fűzésére. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a ház tavaszi megújulásához!
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület vezetősége

REGGELI KÉT KERÉKEN, HOGY JÓL INDULJON A NAP

A Magyar Kerékpárosklub évente meghirdeti a kerékpározást népszerűsítő Bringásreggeli nevű akciót. Ezen a
napon étellel-itallal látják vendégül a bringásokat az ország közel ezer helyszínén. A kezdeményezéshez Gödöllő
is csatlakozott, május 7-én reggel városunkban a Magyar Kerékpárosklub gödöllői szervezete Pöttyös Túró Rudival és helyben készült, sós pereccel várta a bicikliseket. Hét helyszínen, az iskoláknál és a főtéren közel félezer
bicajost vendégeltek meg. A tapasztalatok szerint a figyelmességet mindenki örömmel fogadta, akik tehették, nem
csak a harapnivaló miatt, hanem egy kis beszélgetésre is örömmel megálltak a standoknál.

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR BUDAPEST KÖRÜL
Magyarországért és Budapestért tartottak Élő Rózsafüzér zarándoklatot,
május 9-én szombaton reggeltől az este hét órás hálaadó szentmisékig; az
egyenként húsz kilométeres szakaszok együttesen körbeölelték a fővárost.
Közös imával vonultak a hívek a Máriabesnyői Kegytemplomtól, Csillaghegyről, a Jézus Szíve-templomtól, a Farkasréti Mindenszentek-plébániatemplomától, Soroksárról, a Nagyboldogasszony-főplébániától, Kerepesre, a Szent
Anna-templomba, Fótra, a Szeplőtelen fogantatás-templomába, a máriaremetei Kisboldogasszony-bazilikába, Nagytéténybe, a Nagyboldogasszony-templomba, a pestszentlőrinci Havanna-lakótelepi Szent László-plébániára.
A gödöllői hívek idén is nagy létszámmal vettek részt a zarándoklaton. Ez
alkalommal Kovács György atya vezetésével indultak el Máriabesnyőről, s
a premontrei kápolna majd a Szentháromság templom érintésével jutottak el
Mogyoródra. Itt a csoport ketté vált, s a korábbi évek hagyományait folytatva
egy részük Kerepesre, másik részük Fótra ment tovább, hogy ott vegyenek
részt az esti hálaadó misén. A zarándoklatot a Városmisszió szellemiségében
hirdették meg a szervezők. A városmisszió sorozat 2003-ban indult Bécsben,
egy esztendőre rá folytatódott Párizsban, 2005-ben Lisszabonban, a következő
évben – Brüsszelben, majd Budapesten. A misszió feladata – miként Erdő
Péter bíboros fogalmazott a Vigiliában, 2007 februárjában – az Evangélium
meghirdetése és meggyökereztetése olyan emberek között, olyan népek körében, ahol az még nem vert gyökeret. A főváros körüli Élő Rózsafüzér célja a
kezdetektől változatlan: Jézus nevében és Jézusért útra kelni, imádkozni hazánkért, a budapesti emberekért, a békéért.
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Vér a havon
A könyv címe nem hazudik. Tényleg van benne mindkettő, és ezen
egyáltalán nem kell csodálkoznunk:
egyrészt Jo Nesbo bestseller krimiíró (mindezidáig 23 millió eladott
példány a műveiből világszerte +
40 nyelvre lefordítva), vagyis nem
csöpögős leányregények szerzője,
másrészt a fickó norvég, ahol azért
az időjárás függvényében akad egy
kis hó. Sőt, sokkal több is, mint
amit mondjuk egy mexikói drogmaffia-főnök még tolerál. Annyi
korrekcióra azért szükség van, hogy
csöpögés ebben a könyvben is sűrűn
előfordul, de az inkább vér formájában jelentkezik és nem a szerelem
hullámhosszán.
Akik ismerik a szerző eddigi munkásságát, azok tisztában vannak vele,
hogy mit kapnak a pénzükért cserébe.
Modern, kőkemény, hideg érzelmekkel (vagy annak hiányával) átitatott
sztorit, most éppen a mai Oslóról, az
élet tisztességtelen oldalán sikeresen
működő „üzletemberekről” vagy éppen ellenkezőleg: a sikertelenül vegetáló kisstílű, pitiáner bűnözők próbálkozásairól. De a lényeg közös: a golyót

jobb adni, mint kapni. A bűn világában
élők is egy nagy családot alkotnak, de
mégis: ki beszél itt szeretetről? Nesbo
új regénye is olyan, mint az azonnal
ható méreg: már a könyv nyolcadik sorában nyakon lőnek valakit (meg persze mellkason is, mert a siker záloga
az alaposság).
A könyv főhőse egy Olav Johansen
nevű egyén. Olav furcsa figura, nemigen mer közeledni másokhoz. Gyermekkora óta falja a könyveket, amiben
még diszlexiája sem gátolja meg. Saját
bevallása szerint alkalmatlan mindenre
(„nem tudok feltűnésmentesen vezet-

ni, puha vagyok, mint a vaj, túlságosan könnyen szerelembe esek, amikor
dühbe gurulok, elveszítem a fejem,
és csapnivalóan számolok”), kivéve
egy dolgot: profi módon öl embereket.
Amikor főnöke (az oslói heroinpiac
egyik feje) munkát ad számára, sohasem hátrál meg, nem kérdezősködik,
nem mereng azon, hogy a célszemélynek miért kell meghalnia. Egyszerűen
végrehajtja a feladatot, mint egy Terminátor. Nem táplál hiú reményeket
egy szebb élet reményében; tudja,
hogy egyszer ő is úgy fogja végezni,
mint áldozatai.
Mint a bérgyilkosok általában, ő is
magányos életet él, csupán Maria, a
siketnéma, sánta boltoslány iránt táplál plátói érzelmeket. Egy nap azonban
fordul a kocka, s megpillantja álmai
asszonyát. Csak két gond van. A nő a
főnöke felesége és Olav aktuális feladata pedig az, hogy nyírja ki. Barátunk
pedig innentől kezdve olyan öngyilkos
akcióba kezd, melytől azt várja, hogy
a „kecske is jóllakjon, de a káposzta
is megmaradjon” elv érvényesüljön.
A történetet további részét persze nem
lőjük le, arra ott van Nesbo és Olav.
A könyv végére persze minden mozaikkocka és szereplő a helyére kerül
(egyesek a föld alá). Kellemes olvasmány, a szerző ezúttal sem tudott hibázni. (Jo Nesbo: Vér a havon)
cH

A BRITAIN’S GOT TALENT-BEN IS TARTOLT A FRICSKA
Tarolt a Fricska a Britain’s Got Talent című brit tehetségkutatóban. A fiúk az elmúlt hónapokban többször jártak Londonban,
ahol mindenkit elkápráztattak. A produkciót a zsűri négy igennel jutalmazta. A gödöllői csapatról készült felvétel azóta a világhálón is számtalan nézőt meghódított, május 9-én került fel
a youtube-ra, s azóta csaknem háromszázezren látták. A világ
leggyorsabb táncosai címmel rendelkező Fricska, azaz Moussa
Ahmed, Papp Gergely Bálint és Papp Máté Bence táncosai
ez alkalommal lábukat és kezüket használva verték a ritmust,
román, magyar és cigány népzenei aláfestéssel.

tánc és Boksz

ölükbe hull, a vesztes hátulról megüti a ringből kilépő
győztest, aki nyakát a sarokba állított székbe ütve, élete
végéig megbénul. A történet folytatása
jól ismert a filmből. Merthogy egy F. X.
Toole: “Millió dollár bébi” novellából
készült Oscar-díjas filmet dolgozott fel

Millió dolláros bébi
A Gödöllő Táncszínház minden
produkciója új – ez természetes.
A Millió dolláros bébi azonban,
ha lehet még „újabb”, kiemelkedik a sorból. A tánc formanyelve mellett ugyanis megjelenik a
színpadon a bokszé is.
A közönség csak a darab közben – sokan csak utána, elmerengve – jönnek rá
arra, hogy miként a színpad ringgé válik, szinkron kettős szereposztásban fut
a darab. A drámai tetőponthoz vezető
„millió dolláros meccset” ugyanis valódi bokszolók vívják, valódi bokszbíró-

val – talán csak a balegyenesek és jobbhorgok nem találnak, miközben a táncos
szereplők eltáncolják az öklözést. Majd
kihirdetik az eredményt, s amikor már
a szurkolók tapstól kipirosodott keze is
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Ardai Tamás rendező, Kézér Gabriella és Vajda Gyöngyvér koreográfusokkal, Mihály Tamás Kossuth-díjas
zeneszerzővel. Olyan atmoszférát teremtve a Művészetek Háza színpadán,
hogy képzeletünkben az egyik sarokban
a mozit rendező, abban Maggiet edző
Clint Eastwood-ot láttuk.
Mint már a műsort beharangozó írásunkban hírül adtuk, a Gödöllői Táncszínház első alkalommal kért fel több
„külsős” művészt és sportolót a produkcióhoz. A főbb szerepeket Turi Sándor
vendégművész, Harangozó-díjas, a Magyar Állami Operaház címzetes magántáncosa, Szabó Zoltán vendégművész,
a Zerobalett társulat tagja, az Operett

Világ Társulat táncosa, Safranka-Peti
Zsófia, a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatója, Zana Mónika és Kendi
Ágnes Hana bokszolók, Farkas Amáta táncművész, Bogárdi Beáta táncművész, Papp Tamás, a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatója játszották,
közreműködtek a Gödöllő Táncszínház
további tagjai és a
Gilda Max Fitness
munkatársai.
Az utóbbi edzőterme volt az
egyik helyszíne a
produkció születésének. Az amerikai történet így
végzetesen közel
került hozzánk.
A szegénységben nevelkedett akaratos
lány a bokszban látja a kitörés útját,
kiharcolja hogy először az edző, majd
a versenytársak is komolyan vegyék,
végül az öklözésében pénzt szimatolók
is. A döntő mérkőzés után a főszereplő többé mozdulni sem tud, fekszik az
ágyban. Az őt gyakran látogató Frankie,
aki teljesen vétlen a balesetben, hiszen
az ahhoz vezető végzetes ütés még csak
nem is a gong, hanem az eredményhirdetés után történt, lelki tusát vív, próbálja a merev testet képzeletében életre
kelteni, hasztalan...
Az előadást megtisztelte jelenlétével
Erdei Zsolt Európa- és világbajnok
bokszoló is.
lt

SZÍNHÁZI LEGENDÁK

Legendás színészek
Három Kossuth-díjas művész,
akiknek a mesterségük színész, most olyan területekre
is betekintést engednek, ahová a nagyközönség eddig talán egyáltalán nem láthatott
be. Pécsi Ildikó, Bodrogi Gyula
és Gálvölgyi János lesznek Németh Kristóf vendégei május
16-án, szombaton este hétkor
a gödöllői Művészetek Házában.
Hogy érdekli-e ma a nézőt, hogy valaki legenda, arról Németh Kristóf így
nyilatkozott:
– Érdekes kérdés, engem is izgat, és
egyáltalán nem tudom a választ, hogy
érdekli-e vajon a nézőket, ha megpróbálunk legendás színészeket más
oldalról, más környezetben, másképpen, nemcsak egy-egy szerepben, hanem magánemberként is megmutatni.
Az én generációm tagjainak nagyon
hiányzik, hogy nem készülnek mostanában Mestersége színész-sorozatok,
hogy viszonylag kevés színészportréval találkozni nemcsak a televízióban,
hanem a rádióban is. Én bízom abban,
hogy vagyunk jó páran, akiket ez érdekel.
Három csodálatos ember lesz a vendégem, Pécsi Ildikó, Kossuth-díjas
színésznő, Gödöllő díszpolgára. Vele
kamaszkorom óta ismerjük egymást.
Számtalanszor játszottunk együtt a gödöllői nyári színházban is. Többek közt
Moliere Dandin György-ében, Csiszár

Imre rendezésében. De ő maga is rendezett engem Tác-Gorsiumban, ahol
sok-sok esztendőn keresztül csinált
Ildikó színházat, például Szophoklész
Trakhiszi nők című tragédiájában kaptam tőle szerepet.

Bodrogi Gyula, a másik Kossuth-díjas
nagyság, szintén elfogadta a meghívásunkat. Ő volt az, akivel életem első
interjúját készítettem tizenkét évesen.
A magyar televízióban akkor indult
az Én is voltam gyerek című sorozat,
ahol én, mint kezdő gyermek-televíziós interjút készíthettem vele. Többek
közt ennek az emlékét is fölelevenítjük
majd. Gálvölgyi János szintén Kossuth-díjas nagyság, akivel a Csinibaba
– azóta kultfilmmé vált – produkció
forgatásán lett barátság a kapcsolatunkból. Sokszor dolgoztunk együtt
azóta, de mióta a Játékszínben folyamatosan játsszunk együtt, a mindennapokban több időt töltök vele, mint a saját családommal.
(lőkös)

Gödöllői siker a nemzetközi jazz versenyen
Nemzetközi jazz versenyen mérettette meg magát a gödöllői Balogh Jazz
Quartet. A Marosvásárhelyen május 3-8. között megrendezett viadalon
több száz zenekar közül jutottak a legjobb tizenhét közé a döntőbe.
A verseny során négy kötelező és három szabadon választott művet, valamint egy saját szerzeményt kellett bemutatniuk. A döntőbe jutás mellett
még egy sikert arattak, a zsűri ugyanis ifj. Balogh Gyulának ítélte a legjobb zeneszerző díját.
bj
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egy meghAtározó építész

Ybl 200

(folytatás az 1. oldalról)

A kiállítás különlegessége, hogy
nem a teljes épületeket, hanem azok
részleteit helyezi a középpontba,
mintegy bepillantást engedve az építés műhelytitkaiba, mondta köszöntőjében
Mészáros Judit, Gödöllő város
főépítésze. Hangsúlyozta, Ybl Miklós hatása a magyar építészetben
j
rendkívül jelentős
volt, stílusa kor-

társainak, munkatársainak az épületein is érezhető. Nem véletlen, hogy
sokszor olyan épületek tervezését is
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Város-Kép

neki tulajdonítják, amihez
semmi köze sem volt. Ilyen
például a Királyi Váró, valamint a Grassalkovich-kastélynak a királyi korszakban történt
átépítése. A kiállítás egyébként ezt a
kérdést külön tabló segítségével tisztázza.
A megnyitón
köszöntőt mondott
dr. Kenyeres István, címzetes egyetemi
tanár, Budapest Főváros
Levéltára főigazgatója is,
aki elmondta, a levéltári
anyag nem
Ybl
legismertebb épületeire fókuszál, hanem
a belvárosi
bérpalotákra, a Nemzeti Múzeum környékének épületeire, amiket
többek között korabeli, és mai fotókon is bemutatnak.

A kiállítást dr. Kiss Gyula, egyetemi docens, a SZIE Ybl Miklós
Építéstudományi Karának dékán-

helyettese nyitotta meg, aki röviden
ismertette Ybl Miklós pályafutását.
Mint mondta, azért tartja a legnagyobb építésznek, mert az akkori vál-

tozó világban,
amikor Pest 25
év alatt világváros lett, olyan
épületeket alkotott, amik mind
a mai napig hatással vannak,
és irányt mutatnak a hazai
építészetben.
Emellett
azon kevesek közé tartozik,
akik külföldön szerezték meg
tudásukat, majd hazajöttek, és
itthon kamatoztatták ismereteiket, és itt váltak naggyá.
A bemutatott anyagról szólva
úgy fogalmazott, a szokásostól
eltérő bemutatás – a maketteket
ugyanis dobozba zárva,
megvilágítva, egy-egy
„ablakocskán” keresztül tekinthetik meg az
érdeklődők
– egyfajta játék,
de az alkotó ember
mindig tud játszani!

A tárlathoz katalógus is készült,
ami a múzeum boltjában megvásárolható.
A kiállítás a „Művészetek kertje
– Gödöllő 2015” elnevezésű kulturális tematikus év rendezvényeinek
része.
((k.j.)
j

A rómAi istennőtől A mennybemenetelig
g

Május – pünkösd hava
A hónap neve a rómaiaktól
származik, az általuk használt
naptárból maradt ránk. Az elnevezésnek azonban többféle
értelmezése ismert. Egyesek
szerint a meglett korúak (maiores) tiszteletére nevezték el a
hónapot, de valószínűbb, hogy
Maia istennő és férfi párja,
Maius voltak a névadók.
Székelyföldön gyakori az „Ígéret
hava” megnevezés. Az új termés
kezdi megmutatni magát, de jöhet
még fagy, illőbb tehát ilyenkor viszszafogottan reménykedni, mint a jó
időnek felhőtlenül örülni, aztán meg
az elveszett termést siratni...
A magyar népi kalendárium
„pünkösd hava” néven említi ezt a
hónapot, mivel a „szentlélek kiáradásának” keresztény ünnepe a feltámadást (húsvét vasárnapját) követő
50. napra esik, amit a legtöbbször
májusban ünnepelünk.

A hónaphoz kötődő legismertebb
népszokás a májusfaállítás, aminek
számos változata ismert a magyar
nyelvterület különböző tájain. Van,
ahol május elseje a májusfaállítás
napja. A legények éjszaka vágják ki
és díszítik fel a sudár, felső részén
koronás fát. Vagy ki-ki a saját szeretőjének-kedvesének háza előtt ássa
a földbe (esetleg szögezi a kapufélfára), vagy a legénycsapat közösen
járja végig a falut és végzik el ezt a
feladatot. Van ahol a májusfát pünkösdre állítják, és vannak olyanok is,
ahol az elsejére virradóra állított májusfát pünkösdkor bontják le.
A májusfa mellett ismert az úgynevezett „máj-kerék” is – ez egy hoszszú pózna tetején elhelyezett, szalagokkal, virágokkal, borosüvegekkel
feldíszített szekérkerék, amihez aztán a legények ügyességi versenyei is
társulnak. Gyakran a máj-kerék fontos szerepet játszik a pünkösdi király
megválasztásában.

E k a hónapnak
hó
k is
i megvannakk a
Ennek
maga időjós és termésbecslő napjai.
A hónap közepén, a fagyosszentekre,
Szervácra, Pongrácra és Bonifácra figyelünk: „sok bort hoz a három ’ác’,
ha felhőt egyiken se látsz”... Ha Orbán
napján (25.) tiszta az ég, akkor viszszalopakodik a fagy, ha 27-én, Hella
napján nedves az idő, akkor pedig „a
széna nagyra nő”. A hónap végén, 31én, ha Petronella derűs napra ébred,
a kendertermelők bizakodhatnak a jó
(ny.f.)
termésben.

ÚJRAFESTIK AZ ALULJÁRÓT

Kárpátaljai testvérvárosunkban, Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom dísz-

Jótékonysági konceert Beregszászon
termében adott jótékonysági koncertet
május 9-én a Gödöllői Szimfonikus Zenekar. A hangverseny bevételét egy 10
hónapos beteg kisfiú gyógykezelésére
ajánlották fel.
A fellépéssel a beregszászi Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet meghívásának tett eleget a zenekar. Az est
folyamán a közel háromszáz fős közönség Vivaldi, Bach, Mozart, Britten és
Bartók műveit hallhatta. A koncertmester Juniki Spartakus volt. A rendezvényt dr. Cseh Áron, Magyarország
Ungvári Főkonzulátusának konzulja is
megtisztelte jelenlétével.
(j.b.)

Megkezdődött az aluljáró átfestésének előkészítése. Első lépésként fehérre
festették a falat, amire május 14-én kerülnek fel az új alkotások. A mottó
ezúttal – kapcsolódva a kulturális tematikus évhez – „ A művészetek kertje”.
A gödöllői oktatási intézmények diákjai a Gödöllői Városi Múzeum szervezésével és szakmai irányításával készítik el az új festményeket.
(l.t.)
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Öt éven belül nem lesz fecske Magyarországon
A Magyar Madártani Egyesület
(MME) szerint 2020-ra teljesen eltűnhetnek a fecskék Magyarországról. A fecskefélék családjába két alcsalád tartozik, összesen 20 nemmel,
de Magyarországon csak a füstifecske, a molnárfecske és a partifecske
őshonos. A klímaváltozás és az emberi tevékenység viszont mindhárom
fecskefaj túlélési esélyeit tönkreteszi.
A molnárfecskék száma 65 százalékkal, a füsti fecskéké 44 százalékkal, a
partifecskéké 30 százalékkal csökkent
10 év alatt.
Ez nem újdonság: a hazai állományok
az elmúlt 20 évben csökkenő tendenciát mutatnak. Az állomány pusztulásáról
elsősorban a természetes élőhelyeik átalakítása és az éghajlatváltozás tehet, de
ezt csak globális beavatkozással lehet
megváltoztatni. A fecskevédelmi eszközökkel viszont elősegíthetjük, hogy
több fióka legyen Magyarországon.
Az utóbbi évek adatai már sejtették,
hogy baj van a fecskékkel, de az MME
legújabb elemzése még a szakértőket
Füsti fecske

is meglepte. Az elemzés alapján mindhárom vizsgált fecskefaj állománya
csökkent. Magyarországon a legveszélyeztetettebb partifecskék állománycsökkenése évente 20% is lehet, de a
füsti és a molnárfecskéé is 5-7% között
mozog. Az állatok pusztulásához nagy

mértékben hozzájárult a 2007 és 2008 évtizedes regenerálódás kellene, és az
szeptembere közötti rendkívüli hideg.
állomány megóvásához a gazdálkodási
A városokban élő molnárfecskék visz- struktúrát is át kéne alakítani.
szaszorulását elsősorban a környezet- Ha fecskepelenkát, műfészket és féAz MME azt javasolja, hogy a fészszennyezés okozza, a vidéki környezekelőhely-veszteség ellensúlyozására
tet kedvelő füstifecskék viszont annak
telepítsünk mesterséges molnárfecsa levét isszák, hogy az elmúlt évtizeke-telepeket az épületek közelébe. A
dekben összeomlott az intézményes és
füsti fecskék fészke mellé nejlonszaa háztáji állattartás is. Még nagyobb
tyor-riasztót szoktak szerelni, de a
baj, hogy az emberek sem vidéken,
hortobágyi eredmények szerint ezek
sem városban nem tolerálják a fecskénem tesznek jót a madaraknak. A
ket: leverik a fészkeiket, és az épületek
felelőtlen hulladékkezelés legalább
eresze alá tüskesort szerelnek, hogy ne
ilyen ártalmas lehet; találtak már
is telepedhessenek vissza.
olyan molnárfecske-fiókát, akit a féA Magyarországon fészkelő három
szek sarába került bálazsinór fojtott
fecskefaj hosszú távú vonulók. A vánmeg.
dorlási útvonalaik átszelik a Szaharát,
az ismert telelő területeik Közép- és
Dél-Afrikában vannak. A Molnárfecske
madártömegeket érő hatások miatt több
millió egyed
is elpusztulhat gyülekezés vagy út
közben, akár
napok
vagy
hetek alatt is.
Az ilyen esetek egyre gyakoribbak, szekalapot helyezünk a ház falára, azés azóta a költőterületek zal hozzájárulhatunk a fecskeállomány
viszonyai is átalakultak. csökkenés akadályozásához. Mivel a
Az érintett fajok költési időben egyre települések egyre jobban beépülnek és
nehezebben pótolhatják az állomány- betonnal, aszfalttal illetve járólapokkal
csökkenést.
burkolnak mindent, emiatt a fecskék
A hatások kiküszöböléséhez összehan- nem találnak fészekrakáshoz szükségolt környezet- és természetvédelmi ges sarat. Ezért a MME a mesterséges
akciókra lenne szükség, de még ez sem sárgyűjtő helyek létesítését javasolja.
elég. A környezeti rendszereknek több
index.hu

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

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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.

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon
vagy a krajczardori@gmail.com e-mail címen.

CICÁK GAZDIT KERESNEK

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

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Május 16-án szombaton
10.30-12 óráig:

Szombat: 10-12,
vasárnap: 16-19-ig,

Bumer: Nagyra növő keverék

Togo: Fiatal keverék kan. Gödöllőn kan. Pörög folyamatosan. Igazi

Mákos és Sumák: Mindket- Ludmilla: Régi lakó, így szeretne

ten kisfiúk és rendetlenek! Viszont nagyon már nagyon gazdihoz kerülni. Felnőtt,
fogták be, chipje nem volt, de bízunk ben- minden lében kanál kölyökkutya.
tudnak bújni ami miatt el lehet olvadni tő- kiegyensúlyozott szuka. Gazdit keres!
ne, hogy hiányzik valakinek. Amennyiben Türelmes gazdik jelentkezését
lük. Nagytestűek lesznek, így inkább kertnem jelentkeznek érte, örökbefogadható. várjuk!
be ajánljuk őket.

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

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06-20/981-3100
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atLétika – Csapatbajnokság

Címvédés a csb elődöntőn
A május 9-10. között Nyíregyházán megrendezett atlétika magyar csapatbajnokság
elődöntőjét kimagasló teljesítménnyel nyerte a GEAC–
BEAC–Ikarus csapata.

A 2014. évi magyar bajnok GEAC,
kiegészülve a BEAC és az Ikarus
legjobbjaival, kiváló versenyzéssel,
magabiztosan nyerte az idei elődöntőt
a Debrecen és Nyíregyháza alkotta
csapat előtt.
A tavalyi versenyen 1,5 pont döntött
a GEAC–BEAC–Ikarus csapat javára, míg ebben az évben összesen 444

pontot gyűjtve, 28 pontos előnnyel
végeztek az élen legjobbjaink, elnyerve ezzel az 1,6 millió Ft-os pénzdíjat
is. Tették ezt a tavaly négy aranyig
jutó Kaptur Éva nélkül, aki sérülése miatt mindössze egy váltót tudott
vállalni. A GEAC-utánpótlás erejét
mutatja, hogy a csapatban a felnőttek
mellett 4 junior és 3 ifjúsági korú versenyző is helyett kapott és itt szerepelt
a teljes mezőny legfiatalabb tagja is.
A pontszerzők, első helyezettek:
Répási Petra (100 gát), Kovács Zoltán (400 m), Renner Luca (magas),
Juhász Fanni (rúd), 4x100m női váltó (Répási P., Kálmán Csenge, Baráti

küzdősport – amatőr viLágbajnokság

Négyen a dobogón
Május első hétvégéjén került
sor Zalaegerszegen a WAKF
Amatőr Küzdősport Világbajnokságra. A sportolók K1 és
Thai-boksz szabályrendszerben
is indulhattak volna, de a gödöllőiek ezúttal a Kick-light kategóriát választották.
Varjú László és Ócsai Zsolt 5 versenyzőt delegált a szorítóba ezen
sporteseményen, akik majdnem mindannyian éremmel térhettek haza. Elsőként a 14 éves Anselment Adrián
lépett a ringbe a -72 kg-osok mezőnyében. Sajnos a döntőben a bíró leléptette, mert leütötte az ellenfelét. A

kick-light szabályrendszerben ez nem
megengedett, így arany- helyett ezüstérmes lett. Őt a 16 esztendős Kádár
Norbert követte a -61 kg-osok között,
aki finoman szólva is simán nyerte
meg minden küzdelmét, így felállhatott a dobogó legfelső fokára.
Peteranecz Viktor a -73 kg-osok között
remekül bunyózott, ám a hazai pálya
újfent lejtett! A selejtezőkben messze
felülpontozták zalai ellenfelét ezért nem
kerülhetett be az elődöntőkbe, így be
kellett érnie az ötödik hellyel. Nem úgy
Majláth Biankának, akit külön megdicsértek a bírók lehengerlő teljesítménye
miatt, miután nyakába akasztották az
aranyat, amit a -67 kg-osok mezőnyé-

taekwon-do európa-bajnokság

Két arany, összesen hat Eb érem
Idén Olaszországban rendezték meg az ITF Taek-won-do
Európa-bajnokság,
amelyre
29 ország 627 versenyzője
regisztrált, köztük a Gödöllői
Taekwon-do SE versenyzői is,
akik hat éremmel, köztük két
Eb-arannyal tértek haza.
A három gödöllői versenyző mellett
Bontovics Babett 4 danos mester sérülése miatt ezúttal bíróként képviselte az
országot és egyúttal Czeba Mihály mű-

helyének csapatát. Vajkovics Ferenc 2
danos mester küzdelem +90 kg, valamint
formagyakorlat kategóriában is beverekedte magát az elődöntőbe, ahol csak néhány pont különbséggel kapott ki orosz
ellenfelétől, így mindkét kategóriában
bronzérmet szerzett. Erőtörés kategóriában viszont Vajkovics mester a dobogó
legfelső fokára állhatott fel, maga mögé
utasítva a versenyszámában induló 17
versenyzőt, ezzel Európa-bajnok lett.
Szűcs Judit 2 danos mester -63 kg női
kategóriában 2 nyertes küzdelemmel az

Labdarúgás – Három gödöLLői taLáLat, mégis vereség

Jó vendég a Gödöllő
Továbbra is nyeretlen a tavasszal a Gödöllői SK csapata, ezúttal Dabason kapott
ki 4-1-re. A GEAC és a GSK
II-es csapata nyerni tudott
az elmúlt játéknapon.
Nagy Dániel együttese ezúttal is a
szimpatikus vendég szerepébe bújt,
sőt két góllal még segítette is a házigazdák magabiztos győzelmét, akik
egy félidő alatt eldöntötték a három
pont sorsát. A GSK tavasszal négy
vereség mellett kétszer remizett idegenben és 27 ponttal bebetonozta
magát a 12. helyre a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 26. forduló
Dabas-Gyón FC – Gödöllői SK 4-1
(4-0) Gól: Milkó Dávid.

Pest megyei Kupa – Végállomás
Kilencven percre volt a 2015/2016-
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os Magyar Kupa főtáblájától a
Gödöllő. A május 6-ai meccsen a
megyei II. osztályú Nagykátán harcolhatták volna ki a megyei kupában
a továbbjutást és ezzel a főtáblás
helyet, de 1-1-es döntetlennel ért véget a találkozó, ami az alacsonyabb
osztályból érkező házigazdáknak
kedvezett.
Pest megyei Kupa, 6. forduló
Nagykáta SE – Gödöllői SK 1-1 (00) Gól: Koziorowski Richárd.

Megyei II. osztály – Újabb
GEAC siker
Ismét nyert, ezúttal a Kismaros vendégeként a GEAC, és előzött is a tabellán Nagy Béla együttese. A csapat
29 ponttal a 9. helyen áll csoportjában.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 26. forduló
Kismaros – Gödöllői EAC 0-4 (0-1)

Patrícia, Kaptur Éva) és a férfi 4x400
m „A” váltó (Mucsi Róbert, Kővári
Tamás, Tarlukács Ádám, Kovács Zoltán); 2. helyezettek: Kálmán Csenge
(400m), Kriszt Annamária (rúd), Karlik Dániel (100 m), 4x400 m női váltó (Répási P., Kálmán Cs., Koczkás
Dóra, Széll Gyöngyi) ; 3. helyezettek:
Juhász Fanni (100 gát), Baráti Patrícia
(100 m), a férfi 4x100 m váltó (Karlik Ádám, Pázmándi Zsolt, Molnár
Gergely, Kovács Z.); 4. helyezettek:
Renner Luca (távol), Kálmán Csenge
(200 m), és a férfi 4x400 m „B” váltó
(Kámán Bálint, Kriszt Botond, Wágner Gábor, Molnár Gergely); edzők:
Karlik Pál, Zsivóczky Attila, Kaptur
Éva, Máté Alpár, Szörényi István,
Borisz Volkov.
-ttben szerzett meg. Végezetül Villányi
Tamás húzott kesztyűt. A 74 kilóval
mérlegelt harcos kiválóan menetelt, a
döntőben egy 4 danos taekwon-do mestertől kapott ki, akinek egyáltalán nem
volt könnyű dolga ellene.
Az összesített mérleg tehát 2-2 aranyés ezüstmedál, valamint egy pontokat
érő 5. helyezés. A Crow-Gym tehát
ismét jól szerepelt egy nagyobb, nemzetközi megmérettetésen.
-sd-

elődöntőben kapott ki észt ellenfelétől
és bronzéremmel zárta a versenyt. Bures Ferenc mester veterán kategóriában
+80 kg küzdelemben a döntőbe jutott,
ahol ezüstéremmel zárt, formagyakorlat
kategóriában viszont a dobogó legfelső
fokára állhatott, megszerezve a csapat
újabb Eb címét.
-tt-

röpLabda – van még remény

Szépített a TEVA-GRC
Szépített a bronzcsatában
a TEVA-Gödöllői RC, ezzel
életben tartotta érmes reményeit. Horváth András tanítványai az utolsó szalmaszálba kapaszkodva nyertek
3-1-re az Újpest elleni hazai,
harmadik találkozón.
Az első két felvonás maga volt a
dráma gödöllői szempontból, hiszen
előbb Gödöllőn, majd a fővárosban

kapott ki az UTE-től a TEVA, így
0-2-ről várta az egyik fél harmadik
győzelméig tartó párharc harmadik
meccsét, amit 3:1-re megnyert. Ez a
siker az életben maradást jelentette
a bajnoki bronzért zajló ütközetben.
A negyedik találkozóra május 13-án
kerül sor az újpestiek otthonában.
NB I. 3. helyért, 3. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Újpesti TE 3:1
-tt(18, 22, -14, 20)

akrobatikus torna – szinte biztos eb-részvéteL

GSE érmek Lengyelországból
Május 1-4. között rendeztek
lengyel nemzetközi versenyt
Swidnicában hat ország részvételével. A Grassalkovich
SE-t két egység képviselte
ezen a tornán az AGG 11-16
korosztályban.
A Szabó Csilla, Darabont Zsanett,
Kőhler Kitti leány hármas aranyér-

mes, míg a Trézsi Richárd, Nyerges Anna (Puente SE) vegyes páros
a második helyen végezett. Kőhler
Andrea edző elmondta: – A sportesemény fantasztikusan sikerült egységeink szempontjából, ugyanis ezzel
biztosnak tűnik, hogy utazhatnak az
ősszel Riesa-ban megrendezésre ke-kárülő Európa-bajnokságra.

FutsaL – 10-es a HeLyosztó eLső meCCsén

25. lehet a MAG-LOG Team
A csoportjában 9. helyén végző
MAG-LOG Team CFT a rájátszásban a 25-27. helyekért folytathatja
a küzdelmeket, ahol a nyugati-csoportból a Törökbálint, míg a közép-csoportból az MTK az ellenfelek. Az első találkozón mindjárt
jelezték a gödöllőiek, hogy igényt
tartanak a 25. helyre, a Törökbálint

együttesét verték 10-3-ra Baranyai
Pál tanítványai.
Futsal NB II. helyosztó 25-27. helyekért, 1. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
Törökbálinti FSE 10-3 (3-1) Gól:
Molnár Márton (3), Blaubacher Pál
(3), Grúber Bálint (2), Bencsik Roland, Farkas Péter.
-il-

kéziLabda – bebiztosított bronz
Az ezüstérmes Csömör ellen biztosította be a bajnoki bronzérmét
a Gödöllői KC, miután Bartos
Gábor tanítványai egy fordulóval
a bajnokság vége előtt 26-22-re
nyertek. A juniorok ugyan kikaptak 22-20-ra, ennek ellenére Má-

csár Gyula csapata a 2. helyen
végez.
NB II északi-csoport, 21. forduló: Gödöllői KC – Csömör KSK
26-22 (12-9) Juniorok: GKC –
Csömör 20-22

Lovassport – Fábiánsebestyéni Lovasnapok

Lázár Zoltán a bajnok
Gól: Czuczor Attila (2), Bánki Edömér, Abdalla Aimen.

Megyei III. osztály – Segítséggel az élre
A szabályokat kihasználva ismét a
megyei I. osztályú keretből hívott
segítséget a Gödöllő „kettő”, aminek
köszönhetően magabiztosan nyertek
a gödöllőiek és 60. pontjukkal az élre
is ugrottak a tabellán.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 26. forduló
Gödöllői SK II – Püspökszilágy SE
7-1 (3-1) Gól: Smeló Dávid, Oszvári
Tamás, Hevesi Milán, Szabó László
-lt(3), Pakuts Barna.

Pest megyei I. osztály
27. forduló
Május 16., szombat 17:00
Gödöllői SK – Tápiószecső FC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
megyei II. osztály 27. forduló
Május 18., vasárnap 17:00
GEAC – Püspökhatvan SE

Május első hétvégéjén rendezték a
33. Fábiánsebestyéni Lovasnapokat, amelyen Lázár Zoltán nyerte
meg a kettesfogat-hajtók összetett
versenyét 149,6 hibaponttal. Ifj.

Dobrovitz József lett a második
(155,16), míg a német Sandro Koalick végzett a harmadik helyen
(158,84).
-ll-

tenisz – eLrajtoLt a Csb

Győzelemmel kezdett a GSK
A május 9-ei hétvégén rajtolt az idei
csapatbajnoki tenisz-szezon a III.
osztályban, ahol a Gödöllői SK csapata magabiztos, 8-1-es győzelemmel kezdett Kecskeméten.
Május 16-án a Nagykőrös, míg egy
napra rá, 17-én a Jászberény látogat

Gödöllőre. a mérkőzéseket a Táncsics Mihály úti Villa Grande pályáin tekinthetik meg az érdeklődők.
Kezdés mindkét napon 10 órakor.
Csapatbajnokság III. osztály, 1.
forduló: Kecskemét Újhidy TC –
GSK 1-8.
-li-

ÚSZÁSOKTATÁS !

A Hajós 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 13. szerda 18.30: A magánének tanszak kamarazenei hangversenye
Május 14. csütörtök 17.00: Kósáné
Szabó Beáta (gitár) növendékeinek
hangversenye
Május 15. péntek 18.00: Bali János
(furulya) növendékeinek hangversenye
Május 18. hétfő: 16.30: Dezső Piroska (hegedű) növendékeinek
hangversenye; 18.00: Szkordiliszné
dr. Czitrovszky Ilona (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 19. kedd 18.00: Ferenczy
Beáta (zongora) növendékeinek
hangversenye
Május 20. szerda 16.30: A népzene
tanszak kiemelt hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
FINISSZÁZS – MÚZEUMI VILÁGNAP A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 2015.
május 18-án
JUHÁSZ ÁRPÁD (1863-1914) EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Juhász Árpád zombori születésű, a gödöllői művésztelep alkotójaként számon
tartott festő és iparművészművész. Születésének 150. és halálának 100. évfordulója alkalmából ismerheti meg munkáit a kiállítás-látogató közönség.
A kiállítás zárónapjának programjai:
2015. május 18. (hétfő):
13.30 órától Múzeumi Sajtókávéház
14 óra: Kurátori tárlatvezetés, Őriné Nagy Cecília művészettörténész
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

Kristóf Etelka, az Szociális Bizottság elnöke

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 11-17-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Május 18-24-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

ÓVODA NAP A ZÖLD ÓVODÁBAN

FELHÍVÁS – Polgármesteri Hivatal – építéshatósági ügyintézői munkakör
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres építéshatósági ügyintézői munkakörre.
A munkakörbe tartozó feladatok: a gödöllői járás meghatározott területén az építményekhez kapcsolódó építéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása és döntés előkészítése,
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki), településmérnöki szakképzettség.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2015. 05. 31.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

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 meghosszabbítható.
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.

Intézményünk Szivárvány Alapítványa 12. alkalommal rendezi meg hagyományos óvoda napját, melyre, nagy izgalommal készül az óvoda apraja-nagyja.
A kézműves tevékenységek mellett élményt nyújtanak:
• ügyességi akadálypálya, körhinta, arcfestés, táncház, zenés műsor, kellemes hangulat, értékes tombola nyeremények.
• A bevételből, felajánlásokból, támogatásokból óvodánk alapítványát kívánjuk gyarapítani.
Szeretettel várunk mindenkit, 2015.május 16-án, 14 órától a Zöld óvoda udvarán (Gödöllő Batthyány L. u 34-36).
Az óvoda testülete
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ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
Előszezoni árkedvezmény 2015. május 1-jétől június 12-ig!
Május 1-jétől augusztus 30-ig várjuk kedves vendégeinket Gödöllő város balatonlellei üdülőjében !
Összkomfortos, 2 szintes, kanadai típusú faházakban 3 és 5 ágyas szobák, házanként 24 férőhely. Minden szobához zuhanyzó, WC, nagy közös
előtér: tévé és hűtőszekrény.
A központi épületben 100 személyes étterem, saját főzőkonyhával.
Üdülőnk mozgáskorlátozottak részére akadálymentesítve, 2 szoba a hozzá
tartozó fürdőszobákkal kerekesszék használatra kialakítva.
Sátorozási lehetőség: A sátrak számától függetlenül kb. 60 fő részére melegvizes blokkal és az üdülő összes szolgáltatásával.
A Balaton 300 méterre, a partszakasz teljes hosszában szabadstrand.
Az üdülőn belül parkolási lehetőség.
Előszezon (május 1.–június 12.):
Gödöllői felnőtt: 8 napos turnus (7 napi teljes ellátással) . . . . . . . 4985 Ft/nap
Gödöllői óvodás korú gyermek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2315 Ft/nap
Gödöllői iskolás, középiskolás korú gyermek . . . . . . . . . . . . . . . . . 3215 Ft/nap
Főszezon (június 13.–augusztus 30.):
Gödöllői felnőtt: 8 napos turnus (7 napi teljes ellátással) . . . . . . . 7585 Ft/nap
Gödöllői óvodás korú gyermek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2365 Ft/nap
Gödöllői iskolás, középiskolás korú gyermek . . . . . . . . . . . . . . . . . 4665 Ft/nap
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:
Szécsi Zsuzsanna üdülővezető
Telefon: 06-85/550-249, 06-20/590-7877
email: tabor@kaloriagodollo.hu

Mob.: +36/30-952-9987

12 GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT

2015. MÁJUS 12.

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

+ Eladó kétszobás lakást keresek a központban fsz-III.em.-ig.! 20-804-2102
+ Központ közelében, jó állapotú, 2007ben épült, 94m2-es, nappali+ három
szobás ikerházi lakás kis kerttel eladó!
Iár:22.9MFt! 20-539-1988
+ Eladó két szobás erkélyes felújított lakás Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.5MFt
(20)804-2102
+ Központ közelében, téglaházban, harmadik emeleti 52m2-es kétszobás, konvektoros erkélyes lakás, garázzsal eladó!
12.5MFt! 20-539-1988
+ Eladó nappali+2 félszobás lakás, új
műanyag nyílászárók, szigetelt tömb
Iár:9.8MFt. (20) 804-2102

INGATLAN

+ Gödöllő központjában, négy lakásos
társasház második emeletén nappali+ két
szobás cirkós lakás kedvező áron eladó!
Iár:19.5MFt! 20-539-1988

+ Új építésű kétszintes ikerház eladó a kertvárosban, 84m2-es, 3szoba+ nappalis kulcsrakészen 21,9MFt-os i.áron 20-772-2429

+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
100-180m2 családi házat vagy eladó telket.
20-944-7025

+ 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

+ 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

+ Kazinczy krt-on, felújított, tégla 64nm-es
2 szobás, erkélyes, III. emeleti lakás eladó
10,99m-ós áron 20-772-2429

+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (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

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

+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház
konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A
tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a
keresztben lévő gerendák miatt az összes
belső fal kiüthető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+ (3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K utcában egy 1000nm-es telken egy 100nm-es
3szobás téglaépítésű családi ház, mely teljes egészében alápincézett. I.á.: 22,9 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 f
öldszinti
részén (110nm) jelenleg f
odrászüzletnek
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
+ (3888) Eladó Szilasligeten a József A
lakóparkban egy amerikai konyhás nappali+2szobás, 60nm-es, 1. emeleti, erkélyes,
saját cirkófűtésű, igényes, kifogástalan állapotban lévő, téglaépítésű öröklakás. I.á.:
15 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
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+ (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
+ (3879) Eladó Szadán egy 1926nm-es
építési telek, mely 21,4m széles és 93m
hosszú. A telekre csatorna és a víz be van
kötve. További közművek az utcában. I.á.:
11,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn 951 m2-es telken lévő
tégla építésű Szabó P. utcában található
80 m2-es családi ház irányár: 24,3 MFt.
www.lipcsey.com 30/6336-110
+ 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
+ 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! 30/9499234, 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
+ Eladó Gödöllőn sorházban összkomfortos kis kertes 35 nm-es galériás ház. Iár:
6,1 MFt. Érd: 20/4635-127
+ Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton kétszobás, földszinti, erkélyes, gázfűtéses
53,4 nm-es lakás műanyag nyílászárókkal
12 M Ft-ért. Tel: 20/220-3437
+ Gödöllőn eladó 1081 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK boltokhoz, buszmegállóhoz, VÁROSKÖZPONTHOZ közel. Tel: 20/351-6904

ALBÉRLET KIADÓ
+ Két szobás társasházi 1. Emeleti öröklakás egyik szobája társbérletbe kiadó Gödöllő központjában. Érd.: +36-70-318-2127
(egész nap)
+ Szoba fürdőszobával
20/9455-583.

kiadó.

Tel:

+ Gödöllő központjában egy 90 nm-es igényes lakás és egy 32 nm-es garzon június
1-től kiadó. Érd: 30/9-617-621
+ Kiadó a Fenyvesben Gödöllőn 90nm családi ház felső szintje külön bejárattal. Parkolás az udvaron. Átalány rezsi. Közel busz,
vonat, boltok. 70E+rezsi. 70/381-8029

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 szökőkútnál 17 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 30/272-8158
+ Petőfi téren teremgarázs- kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (20)804-2102

ÁLLÁS
+ Ügyvédi Iroda keres gödöllői munkahelyre gyakorlattal rendelkező munkatársat,
adminisztrációs feladatokra. Jelentkezni lehet írásban, önéletrajzzal a viszloi@invitel.
hu címen, 2015. május 22-ig.
+ 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.

+ Alkalmi, kisegítő szellemi vagy fizikai munkát keres magáncégnél vagy családnál főiskolát végzett nyugdíjas nő. Tel: 70/278-0924

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

+ Gödöllői telephelyre ELADÓ-ÜGYINTÉZŐ
munkakörbe keresünk alkalmazottat azonnali kezdéssel. B.kat. Jogosítvány, ill. számítógépes ismeret előny. Tel: 70/670-8876
+
VILLANYSZERELŐT
keresünk budapesti csapatunk
bővítéséhez.
A
munkahely
változó,
Pest-megyében dolgozunk.
Jelentkezni e-mailben, vagy
telefonon: 30/701-1015,
fer.amper@gmail.com.
+ Turisztikai területre keresünk értékesítő munkatársat. Idegen nyelvek ismerete előny. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal az
online.turizmus@yahoo.
com e-mail címen lehet.
+ Gödöllői benzinkútra
shop kezelőt keresünk.
28/513-115
+ Gödöllői Minőségi felvágottak és sajtos üzletünkbe
ELADÓT keresünk. Cím:
Gödöllő, Petőfi tér 4–6. Jelentkezni önéletrajzzal személyesen, vagy telefonon a
20/393-9209 számon.

A Szent István Egyetem (2100 Gödöllő, Páter
K. u. 1.) ÁLLÁST HIRDET

gazdasági ügyintéző (pénztáros)

munkakör betöltésére.
A hirdetés a https://szie.hu/allas-palyazatok
internetes oldalon és az Egyetem Hirdetőtábláján kerül közzétételre.

+ Opel Gaál Márkaszerviz kézi autómosóba jogosítvánnyal rendelkező kollégát keres. Azonnali kezdéssel! 0630/949-4476

Akikre büszkék vagyunk!
“A jó szakma felér egy diplomával!” mottó jegyében a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2015. április 27-29.,39
szakmában már nyolcadik
alkalommal rendezte meg a
Szakma Sztár Fesztivált, melyre a Hungexpo Vásárközpont
G és F pavilonjában került sor.
Az esemény írásbeli elődöntőjét Pest megyében a Pest
Megyei és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) rendezte
meg, ahol 27 szakmában közel 160 versenyző mérhette
össze tudását. A verseny fő
célkitűzése a magyar szakképzés színvonalának
emelése és
a szakképzés eredményeinek széles

körű bemutatása.
Örömmel és büszkén tudatjuk,
hogy e rangos eseményen,
Pest megyéből, épületasztalos szakmában Szűcs Donát
(Kiskunlacházi Szakközépés Szakképző Iskola) első
helyezést, szakács szakmában Jánosik Péter (Gödöllői Szakképző Magániskola
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola) és
gépgyártástechnológiai technikus szakmában Behofsits
Antal
(Boronkay György
Műszaki
Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium)
második helyezést ért el.
A versenyen átélt élményeiről
és későbbi terveiről kérdezte
Jánosik Pétert, Bott Katalin
a Pest Megyei és Érd Megyei
Jogú Városi Kereskedelmi és
Iparkamara dolgozója.
Számítottál arra, hogy dobogós helyezést érsz el?
Dobogóra nem gondoltam,
egy negyedik helyezésre számítottam, nem mertem elbízni magam.

Kik segítették a felkészülésedet?
Tóth Gábor volt a
felkészítő tanárom,
aki nagyon sokat
foglalkozott velem
elméletben is, de
nagyon sokat köszönhetek Sárközi
Ákosnak a Borkonyha Étterem séfjének, Malatinszki Jánosik Péter felkészítőtanárával, Tóth Gáborral
Józsefnek az iskolai
Nagyon sok ﬁatal választja a
felkészítő tanáromnak és Bagszakács szakmát, mit üzennél
di Ilonának a Best Western
azoknak, akik most döntenek
Hotel Hungária séfjének.
az általad képviselt szakma
Könnyűnek vagy nehéznek
mellett?
érezted a versenyfeladatokat?
Adjanak bele mindent, tanuljaNagyon nehéz volt, óriási volt
nak, legyen nagyon szorgalmaa nyomás, de úgy gondolom,
sak és kitartóak, mert érdemes.
hogy sikeresen vettem az akadályokat, igyekeztem nem izgulni és minden energiámat a
feladatok elvégzésére fordítani.
Az elkövetkezendő évekre mik
a terveid?
Mindenképpen itt szeretnék
maradni Pesten, nevesebb éttermekben dolgozni, tovább- Készült a NFA-KA-NGM -1/2014/TK/13
fejlődni.
számú pályázat támogatásával.
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+ Veresegyházi étterembe keresünk gyakorlattal rendelkező SZAKÁCSOT és KÉZILÁNYT
állandó munkakörbe. Érd: 20/920-4449

+ VESZÉLYES FA KIVÁGÁSA alpesi technológiával, magas sövény visszavágása rövid határidővel! Tel: 30/528-7777

SZOLGÁLTATÁS

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-5921856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511366, 20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com

+ FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró traktorokkal), fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű
mentesítés, sövénynyírás, rotációzás, gyomirtás, gyepszellőztetés. Tel: 30/622 7421,
e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes
felméréssel, több éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944

Válts szemüvegre!
Válts szemüvegre! Kész olvasó szemüvegről rendes szemüvegre!
Hogy miért nem tartjuk a kész olvasót
rendes szemüvegnek?
A szemüveg orvos, vagy optometrista által felírt, személyre szabottan elkészített
gyógyászati segédeszköz.
Ahogy a gyógyászati szóban is benne van:
egészségügyi használati eszköz, amely

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló,
mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527289, 28/476-229
+ Építőipari vállalkozás külső, és beltéri
felújítási munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást,
homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal.
Anyagbeszerzést a legjobb áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS.
Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, metszése, motoros géppel permetezése, újratelepítése. Rotációs kapálás, gyomtalanítás.
Fűnyírás, sövénynyírás, fűkaszálás. Árok és
ereszcsatorna tisztítás. 30/747-6090
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504

vizsgálat alapján, mindenkinek a saját
szeméhez van kialakítva. Nem jó, ha másét használjuk, vagy kész olvasót vásárolunk.
A rendes (!) szemüveg elkészítését megelőzi egy alapos látásvizsgálat, ahol kiderül, milyen dioptriára van szükség. Sok
esetben a két szem dioptriája nem egyforma, sőt, lencsén belül is lehet különböző
nagyítási mérték. Pl. a cilinderes szemüveglencséknek a nagyítása különbözik
a lencsében két egymásra merőleges tengelyben. Kész olvasóban
ilyet nem lehet kapni, pedig a precízen felírt szemüvegek több mint 60%-a
cilinderes.
A másik probléma a szemtávolság, pontosabban a
két pupilla közti távolság.
A szemüveglencse fókuszpontjának pontosan
a viselő pupillája elé kell
kerülnie. Különben „húzza a szemet”, mert prizma
hatása van a lencséknek,
ha nem az optikai középponton nézünk keresztül.
A pupillatávolság a kész
olvasókban szó szerint (!)
össze-vissza van elkészítve, sokszor még csak nem
is szimmetrikusan van elosztva jobb és bal oldalra,
és magassági eltérések is
gyakran vannak. Mindez
fejfájáshoz, fáradékonysághoz vezethet, az idegrendszert erősen megterheli.

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650

+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell.
Hadnagy Árpád 20/311-7470
+ PARKETTÁS: 70/505-1177.
+ FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával. Gyümölcsfák és örökzöldek permetezése motoros permetezőgéppel. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék elszállítás
(fű kivételével). 06-20-922-4400

A becsiszolt dioptriák pontatlansága is
gyakori, nem szabályos a nagyításuk, torzítanak.
Még ezeknél is nagyobb baj, hogy kész
olvasó vásárlásával elmarad a szemészeti kontroll. Látásvizsgálat során nem csak
szemüveget írunk fel, hanem különböző
betegségekre is szűrést végzünk, pl.: szürke-, zöldhályog, szemfenéki betegségek,
pl.: makula degeneráció. Magas vérnyomásra is sokszor a szemvizsgálat során
derül fény.
Szemünk világa egyik legnagyobb kincsünk, vigyázzunk rá, óvjuk!
Ne sajnáljuk az időt a látásvizsgálatra,
és a pénzt a pontos, helyes szemüvegre!
10-15 ezer forintért már lehet egy egyszerűbb, de pontos szemüvege, lencséstől,
keretestől, szemvizsgálattal együtt.
A pontatlan szemüveg olyan, mintha egy
számmal kisebb, vagy nagyobb cipőben
járnánk. Lehet benne járni, csak nagyon
tör. Ilyen a rossz szemüveg is, töri a szemünket, szemizmainkat, terheli az idegrendszert.
Idén tavasszal országos médiakampány
indul a Magyar Látszerész Szövetség kezdeményezésével. Célunk, hogy felhívjuk
a ﬁgyelmet a kész olvasószemüvegek káros hatásaira. A kampányhoz csatlakozott
optikánk, az MSE Optika.
Április 20. és május 31.-e között az üzletünkbe behozott kész olvasóját 3000Ft
értékben beszámítjuk, új szemüveg vásárlásakor, és mindehhez a látásvizsgálatot
ingyenesen biztosítjuk. A kampány végén
a kész olvasók össze lesznek gyűjtve az
ország egész területén, és média jelenlétében megsemmisítik őket.
Használja ki a lehetőséget! Bejelentkezés
vizsgálatra: 28/417-367
MSE Optika www.optikagodollo.hu
Gödöllő, Petőﬁ tér 3.
Várjuk szeretettel!

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, KÉZ és LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció. Shellac, tartós hibrid lakk, reszelés mentesen az ép és ápolt körmökért.
Átrium Üzletház. 20/5733-977
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József
20/532-7275

OKTATÁS

+ ANGOL, SPORT, Kézműves TÁBOROK! Drámajáték foglalkozások, angol
órák digitális táblával, sport, medencézés,
kézműveskedés! Anyanyelvi tanárok is!
NAPI 3x étkezéssel. Díj: 25.000 Ft, I.L.I.
Nyelviskola Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.:
28/511-366, info@ili.hu Facebook: I.L.I
Kreatív Nyári Táborok
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ÜDÜLÉS
+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok szerveznek a nyári
szünet idejére több alkalommal, 7-12 éves
gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő tevékenységre
alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő
programokkal. Időpontok: július 6-10. és július
27-31., hétfőtől péntekig, reggel 8 órától 16
óráig. Helyszíne: Gödöllő, Művészetek Háza.
Napi háromszori étkezést biztosítunk meleg
ebéddel. Részvételi díj: 18.000,-Ft. Több alkalomra és testvérekre kedvezményt biztosítunk.
Érdeklődésüket, jelentkezésüket tisztelettel a
30/210-5058-as telefonon várjuk.

+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772
+ GYAPJÚSZŐNYEGEK eladók. Robinson
típusú, natúr színű, kitűnő állapotú. 2x3m
10.000 Ft; 1x3m 5000 Ft. Tel: 20/595-0792
+ Kamasz méretű fekete öltöny eladó. Zakó
42-es, ujj hossza: 60 cm. Nadrág 44-es,
hossza: 100 cm. Érd: 20/580-5701
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 30 8518 763

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
+ 50 éves osztrák férfi 30-55 éves társnőt
vagy feleséget keres. Lakcímes levelek:
Postfach 653., 4021 Linz, Austria
+ 65 éves (167 magas, 78 kg) hölgy
hosszútávra nemdohányzó társat keres.
20/338-4770 18h után.
+ Társ- és partnerközvetítés.
20/9455-583.

+ 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

Tel.:

ADÁS~VÉTEL
+ 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

+ 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
+ Eladó: varrógép, hűtő, fateknő, lekvárfőző rézüst vitorlával, vendégágy. Érd:
30/619-9983
EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Hársméz, Méz-2014. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

Új helyszínnel bővül a Sissi Fagylalt!

Megérkezett a Sissi Fagylaltbirodalom!

A Sissi Fagylalt májusban a gyerekeket is
játékra csábítja: Fagylaltkirály és Fagylaltkirálynő választás zajlik, a közönség által legkedveltebb fagyizó gyerekek és családtagjaik
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Lu- egy éven át a Sissi Fagylalt vendégei mindányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, denféle csodafagylaltra.
Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lé- ASissi Fagylalt Gödöllő Főterén már évek óta
pesméz, Propolisz kapható. 3kg fölött ház- bizonyítja, létezik olyan fagylalt, mely ﬁnom
hoz szállítjuk. 30/9891-721
és hűsítő egyszerre, miközben egészséges
is. Egyre több kisgyerek küzd ilyen-olyan
+ 21 éve működő betéti társaság eladó. ételallergiával. Olyan nehéz szívvel mondjuk
Tel.: 20/3464-718.
nekik egy cukrászdában, sajnos ezekből
a fagylaltokból ők nem választhatnak. A
Sissi Fagylalt rájuk is gondol. Tejmentes,
szójamentes, vegán, glutén- és laktózmentes
fagyikat is kínálnak a hagyományos igazi
fagyik mellett, miközben a diétázó vagy
speciális étrendet tartó szüleikről sem
feledkeznek meg, hiszen paleo fagyik is
készülnek a családi vállalkozás konyhájában.
Koncz Andrea, fő fagylaltboszorkány most
már több mint 20 éve foglalkozik fagylaltkészítéssel, annak ellenére, hogy eredeti szakmája távol áll a hűsítő desszertek világától.
Ki gondolta volna, amikor férjével a Balaton
partján belevágtak egy fagylaltozó üzemeltetésébe, hogy a falon megtalált recept az évek
alatt sok-sok újabb recepttel, és egy merőben
más szemlélettel is bővül.
“Várandós koromban elkezdett foglalkoztatni az egészséges táplálkozás. Mit és milyen
minőségben egyek és etessek a családommal,
hogy a lehető legkevesebb “műanyagot” fogyasszuk. Így elég alaposan beleástam magam
az élelmiszeripar labirintusába. Mást akartam
csinálni, mint mások.” – meséli a kezdetekről
Koncz Andrea, a Sissi Fagylalt fő fagylaltboszorkánya, a 10 éves Kincső és a 8 éves Villő édesanyja. Kincső a legnagyobb fagylalt
gourmet a családban, Villő pedig biztosan a
legnagyobb fagylaltfogyasztó. Ezért sem volt
mindegy, miből készülnek az édességek.
„Nem az aromák és festékek, meg egyéb más
állagjavítók tömegével szeretném tömni vásárlóimat. Nálunk a fagyi abból van, ami a
jelleg. A túró túróból, az eper eperből, a málna málnából, a csoki csokiból. Éppen ezért
nyugodt lelkiismerettel etetem a családommal a fagyinkat, hiszen tudom, mit esznek.”
A Sissi Fagylalt idén birodalommá alakult át,
hiszen a Hunyadi János utca 31-es szám alatt
egy klasszikus hangulatot idéző cukrászda is
megnyílt, ahol a fagylaltok teljes választéka
megtalálható lesz. „Férjem, Koncz János a
legfőbb fagylaltkritikusom. Ő naponta átlagban 10 adag fagylaltot is megeszik, így ő is
folyamatosan fejlesztéseken töri a fejét. Kö-

zösen, a lányokkal együtt találjuk ki, milyen
új ízekkel lepjük meg vásárlóinkat. A Sissi Fagylaltnak sok védjegye van. Aroma- és adalékanyagmentes, igazi alapanyagokból készült
fagylaltokat kínálunk. Van egy „egészséges”
fagyikollekciónk, ide soroljuk azokat az ízeket, amiket gluténérzékeny, laktózérzékeny
gyerekek is fogyaszthatnak. Megalkottuk a
tradicionális magyar sütik fagylaltverzióját
is. Így a dobos torta, a lúdláb, a mákos guba,
vagy az eszterházy torta mind-mind megkóstolható nálunk. Szerettük volna a gyerekek
kedvenc nassolnivalóit is elkészíteni fagylaltként. A twix és túró rudi ízű fagyik valóban
szinte a legnépszerűbbek. Amire különösen
büszke vagyok, hogy sikerült néhány történelmi személyiség kedvenc desszertjét is
felkutatnunk. Mária Terézia, Sissi, Ferenc József kedvenc desszertjéből készült fagylalt is
megkóstolható a Sissi Fagylalt Főtéri és Hunyadi János utcai üzletében.”
A Sissi Fagylaltbirodalom nyitásának apropóján egy játékot is hirdetnek. A Sissi fagylalt Facebook oldalán keresztül, üzenetben
várják a fényképeket fagyizó gyerekekről.
Hónap közepén veszi kezdetét a Sissi Fagylalt uralkodóválasztó ceremóniája. Május
18-án egy albumba kerülnek fel a fagyizó
hercegek és hercegnők képei, hogy a legtöbb szavazatot
elérő úr és hölgy
a Sissi Fagylaltkirály és Sissi
Fagylaltkirálynő címmel gazdagodhasson.
Jutalmuk
természetesen fagylalt: egy éven
át a Sissi Fagylaltbirodalom
vendégei lesznek a csupa-csupa
egészséges, igazi fagylaltra. További részletek a
www.facebook.com/sissifagylalt oldalon találhatók.
(x)
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A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Eperjesi Gyuláné, Dankó u. 2/a.,
Csordás Lilla, Lázár Vilmos u. 60.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Németh Mária Antónia, Semmelweis u. 27., Jenei Istvánné,
Kandó K. u. 42.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Zombori
András, Erzsébet királyné krt.
17.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Tóthné Markó Anikó, Kossuth L. u. 58., Őry Zsófia, Hársfa
u. 21.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Varga Júlia,
Nyár u. 13. , Derezsán Béláné,
Komáromi u. 22.

