xxiv. évf. 18. szám • 2015. május 19.

• TerjeszTői ára: 75 fT

Civil összefogással tisztították meg az Úrréti tavat, és tették rendbe annak környezetét szomba(4. oldal)
ton.
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Négykezes címmel Kun Éva és Tenk László alkotásaiból nyílt kiállítás a Levendula Galériá(6. oldal)
ban.

A TEVA-GRC a női röplabda Magyar Kupában elért 2. helye mellett idén a bajnokságban
(8. oldal)
4. lett.

HAGYOMÁNYTEREMTŐ GÖDÖLLŐI TERMÉSZETÜNNEP

Miénk volt a pálya

Filmfesztivál és jamboree

A szervezők az I. Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivált nem
csupán filmes eseménynek, hanem
egyfajta dzsemborinak tervezték,
ahol a filmek mellett a környezetvédelem, valamint az ökoéletmód és
-szemlélet is középpontba került. A
programokra közel ötezren látogattak ki a hétvégén.

Fotó: Reményi Krisztián

Négy napon át zajlottak a
Nemzetközi
Természetfilm
Fesztivál és a hozzá kapcsoló
rendezvények, amiket két napig színesítettek a Madarak és
Fák Napja programjai. A csütörtöki megnyitót követően,
pénteken diáknapot tartottak,
szombaton pedig a családokat
várták a vetítésekre, az alsóparki szabadtéri programokra,
és a főtéri koncertekkel egybekötött „filmfiesztára”.

Az érdeklők a főtéren, a kastély lovardájában, a Művészetek Házában, a
könyvtárban és városi moziban ingyenesen tekinthették meg a zsűri által
előválogatott alkotásokat. A vasárnapi
díjátadón közel félszáz díjat adtak át,

köztük Gödöllő Város Különdíját és a
Rockenbauer-emlékdíjat.
Az Alsóparkban reggeltől estig
a témához kapcsolódó programok,
bemutatók várták az érdeklődőket.
Pénteken a városi óvodások és isko-

Két keréken

lások nagy számmal vettek részt a
Madarak és fák napjához kapcsolódó vetélkedőn, amit a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület
és a Magyar Madártani Egyesület
gödöllői helyi csoportja szervezett,
a játékba szombaton bárki bekapcsolódhatott. A verseny fődíját, a
Bika-tavi természetvédelmi és ornitológiai táborban való részvételt
Samu Barbara, a Damjanich János
Általános Iskola V. osztályos tanulója nyerte.
A látogatók körében óriási sikert
aratott a madárgyűrűzési és az odú
bemutató, a SZIE által kiállított
akvárium és a PET-hajó kiállítás,
de sokan ismerkedtek a klímabarát
megoldásokkal, és a hazai nemzeti
parkokkal is. A rendezvénysorozatot
vasárnap este a díjátadó zárta.
(folytatás és
fotóösszeállítás a 7. oldalon)

Kétszázötvenen vágtak neki
szombaton reggel, hogy kerékpárral próbálják ki a Hungaroring versenyautóknak épített pályáját. A vállalkozó kedvű biciklisták a Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében
vehettek részt az eseményen.

A résztvevők reggel nyolc előtt, a szokásosnál korábban indultak, hogy a
gyerekek számára is biztonságosan, és
ne túl megterhelően érkezzenek meg a
kilenc órai kapunyitásra. Itt csatlakoztak a többi kerékpározóhoz, akikkel két
kört tehettek meg a ringen.
(folytatás a 4. oldalon)
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nyi településen rendeztek róla népszavazást – Észak-kelet Pest és Nógrád
megyei hulladékgazdálkodási program
többmilliárdos európai uniós támogatást elnyert sikertörténetként fordult a
zék) szereplő címadatokat egyetlen
2010-es évekbe, amikor is korábban
jegyzékben egyesítse, és ezáltal elérje,
elképzelhetetlen anyagi terhek rakódhogy az adatok naprakészek és pontotak rá. A rendszert az önkormányzati
sak legyenek.
társulás megbízásából működtető Zöld
A lakosság számára az a legfontosabb
Híd Régió Kft. anyagi nehézségeiről,
változás, hogy házszámot kapnak az
a megoldásért tett erőfeszítésekről táeddig házszámmal nem rendelkező in- Az uszodáért módosítják a
jékoztatta az Egyebekben a képvisegatlanok, ezen kívül rendezésre kerül
lő-testületet a polgármester. Az üggyel
helyi építési szabályzatot
az egy utcán belül azonos házszámot
kapcsolatos minden információ elérhasználó ingatlanok címe, és minden
A képviselő-testület egyhangúlag tá- hető egyébként a kft. honlapján és a
olyan ingatlan, amelynek címe a jemogatta a jelenlegi egyetemi tanker- sajtóban is.
lenlegi jogszabályi környezetnek nem
tészet területén kiemelt kormányzati Gémesi György emlékeztetett rá,
felel meg.
beruházásban készülő uszoda megva- hogy az öt évvel ezelőtti átadást köA helyi rendelet szerint ingatlan minlósítását. Annak érdekében, hogy a be- vetően két évvel díjstop lépett életbe,
den:
ruházás a város építészeti és természeti már akkor nem lehetett az indokolt
a) beépítésre szánt területen fekvő tekontextusába illeszkedve és az Alsó- költségeket elismertetni a szolgáltatás
lek. b) beépítésre szánt területen fekvő
park további rekreációs fejlesztéseit árában. Később jött a tíz százalékos
telken; ba) létesített épület; bb) létetámogató módon valósulhasson meg, rezsidíj csökkentés, ami mindenkinek
sített épületen belül található lakás;
a testület kezdeményezi a helyi építési jó, csak éppen a rendszert működtető
be) létesített önálló, épülethez nem
szabályzat és szabályozási terv módo- nonprofit, önkormányzati tulajdonban
kapcsolódó, építési engedély köteles
lévő gazdasági társaságnak káros. Ezsításának megindítását.
pince. c) beépítésre nem szánt terülezel mintegy párhuzamosan lépett életten fekvő telek, ha azon; ca) épületet
be hat intézkedés a tranzakciós adótól
létesítettek; cb) létesített önálló épület- Hiányzó képviselők
az elektronikus útdíjon és felügyeleti
hez nem kapcsolódó, építési engedély
díjon át a lerakási járulékig, amelyek
köteles pince található. d) olyan, a b) A képviselő-testület ülésére nem ér- költségét nem lehetett kigazdálkodni.
és c) pontban meghatározott telekkel kezett meg Molnár Árpád és Simon A lerakási díj ki nem fizetése miatt a
alkotórészi kapcsolatban lévő önálló Gellért fideszes képviselő. Gémesi NAV inkasszót nyújtott be, s ha ez még
rendeltetési egység, amelynek a cím- György az Egyebek napirendi pontban egyszer előfordul a közeljövőben, akképzésért felelős szerv cím képzését arról tájékoztatta a testületet, hogy a kor finanszírozhatatlanná válhat 300
két képviselő – akiket, mint megtud- ezer ember szolgáltatása.
szükségesnek tartja.
A jegyző az ingatlanok címét a köz- tuk, az ülés elején a polgármesteri hi- A kft. minden lehetséges módon jelezte
ponti címregiszterben való feltüntetés- vatal munkatársa távollétük oka felől bajt, felhívta a Belügyminisztérium, a
sel egyidejűleg határozatban állapítja érdeklődve telefonon felhívott – az- Földművelési Minisztérium, a Nemzemeg. A határozat alapján azok, akik zal magyarázta távolmaradását, hogy ti Fejlesztési Minisztérium figyelmét,
hogy a projekt megvalósítása érdekében az Európai
Unió, a magyar kormány
A képviselő-testület május 14-i ülésén nem vettek részt Molnár Árpád és Simon Gellért és az önkormányzati tárfideszes képviselők. Mint Gémesi György arról a testületet az Egyebekben tájékoztatta, sulás által aláírt szerződés
távollétüket azzal indokolták, hogy nem kaptak meghívót. Ez rejtély, hiszen a polgár- nem tartható, nincsenek
mester megmutatta, itt pedig közöljük azt a dokumentumot, amely igazolja, hogy a meg a forrásai az amortitestületi anyagokat elektronikusan elküldték a címükre.
zációnak, s a későbbi reDe ha nem is kapták volna meg a meghívót, akkor is tudniuk kellett volna az ülésről, kultivációnak.
hiszen ők is részt vettek a február 5-i ülésen, ahol elfogadták az első félévi munkatervet. Az időközben tartott rendA májusi ülés időpontját bő két hónappal korábban ismerték.
kívüli elnökségi ülésre és
Pontosan tudniuk kell, meghívó nélkül is, hogy kötelességük részt venni a munkaterv a közgyűlésre meghívták a
szerinti ülésen, kérdezni, véleményt nyilvánítani, szavazni, dönteni. Ráadásul az ülé- tárcák képviselőit, de még
sekre szóló meghívó több nappal az esemény előtt elolvasható és letölthető az önkor- csak munkatársakat sem
mányzat honlapjáról, sőt a kiküldött előterjesztések is elérhetők ugyanott, bárki szá- küldtek. Az érintett parlamára.
menti képviselők sem jöttek el, hangsúlyozta a polgármester, Vécsey László
például azt nyilatkozta,
hogy nem kapott meghívót, pedig azt minden képviselőnek elküldték.
Azóta újabb levelek mentek az illetékeseknek, de
mintha a falnak beszélnénk, választ nem kapunk,
emelte ki Gémesi György.
A társulás éves rendes
közgyűlésén a tagok elfogadták a 2014-es beszámolót és az idei üzleti
tervet is, sok bizonytalansággal, de úrrá lenni igyekezve a problémákon. A
polgármesterek 85 százaléka megerősítette, hogy a
jövőben is önkormányzati
társulási formában folytatódjon a hulladékgazdálkodás ebben a két megyét
érintő régióban. Olyan
döntés született, hogy kérik az önkormányzatokat,
rendezzék a forrásokat.
Ezt a jogszabályoknak
az érintett ingatlanra vonatkozóan lak- nem kapott meghívót. A polgármester megfelelően meg kellett tenni. Gémecímmel rendelkeznek, kötelesek meg- megmutatta a küldemények elküldését si György kijelentette, a város polgárváltozott lakcímüket 30 napon belül igazoló lapot. Az anyagokat a hivatal mestereként nem tesz arra javaslatot,
hivatalos okmányaikon átvezettetni, dolgozói május 8-án elektronikusan hogy a képviselő-testület vállalja a feilletve az ingatlan-nyilvántartásba be- elküldték az általuk megadott e-mail lelősséget és a pénzügyi finanszírozást,
címre.
jegyeztetni.
ezt annak kell vállalnia, aki felelős a
Az ingatlanok számozását úgy kell elhelyzet kialakulásáért.
végezni, hogy a számok a város köz- Leperegnek a hulladékA társulás és a Zöld Híd Régió Kft.
pontjától kifelé haladva növekedjenek gazdálkodás vészjelzései
helyzetéről tájékoztatták az Európai
és az utca bal oldalán a páratlan, jobb
Bizottság Magyarországi képviseletét.
oldalán a páros számok legyenek. Az új évezred első évtizedének nagy A hulladékgazdálkodási projekt a leAmennyiben ez a megoldás nem alkal- kalandjaként indult – majdnem tucat- rakók megépítésével, a rendszer ki-

Képviselő-testületi ülés
A képviselő-testület május 14-i ülésén elsőként beszámolót fogadott el
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásának 2014. évi átfogó
értékeléséről, ami minden esztendőben
kötelező feladat. Ezt követően elfogadták az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról előterjesztett dokumentumokat.
Kedvező, hogy valamennyi beszámoló
nyereséges évről adott számot.

Elfogadták az Ifjúsági koncepciót
Először fogadott el ifjúsági koncepciót a képviselő-testület. Az elgondolást
első olvasatban márciusban tárgyalták
meg. A koncepció alkotás előkészítő
szakaszában széles körű egyeztetést
folytattak az ifjúsági korosztályt érintő
intézmények, szervezetek vezetőivel.
A tervezetet áttanulmányozta és elemezte a testület ifjúsági és köznevelési
bizottsága, valamint a kulturális, sport
és nemzetközi kapcsolatok bizottsága.
A koncepció elkészítését megelőző
helyzetértékelésen feltárt információk,
valamint az együttes bizottsági ülésen
elhangzott értékes vélemények, javaslatok ismeretében megállapítható,
hogy Gödöllőn az ifjúsági korosztály
számára széles körű a prevenciós, kulturális, sport és szabadidős program
kínálat. Az ifjúsági korosztályt érintően elsődleges célként tűzhető ki olyan
élettér megteremtése, ahol a gödöllői
ifjúság már kisgyermekkortól kezdve
biztonságban, igényes környezetben,
kiszámítható életkörülmények között
nevelkedhet, megalapozva ezzel az önálló életkezdést. A koncepció a helyzetértékelés által feltárt szükségleteken
és az ebből adódó jövőbeni feladatok
rendszerbefoglalásán alapul. A különböző szakterületeket érintően meghatározza az ifjúsági korosztályt érintő
jövőbeni fejlesztési irányvonalakat a
helyi adottságok, pénzügyi lehetőségek ismeretében. A koncepció letölthető a www.godollo.hu/polgarok/ulesek/
meghivok oldalról.

2016: Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa
A képviselő-testület a 2016. évet Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa
című tematikus évnek nyilvánította.
Felkérte a kulturális, sport és nemzetközi kapcsolatok bizottságát, hogy
működjenek közre a tematikus év
programjainak kidolgozásában.
Jövőre tehát a tematikus évek folytatásaként Gödöllő várossá alapításának
50. évfordulója köré csoportosítva jeleníti meg az önkormányzat a város által kínált kulturális rendezvényeket és
eseményeket.
A programok folyamatos egyeztetés
alatt vannak. A tematikus év munkacsoportjának feladata, hogy kidolgozza a részletes programot, melyben
figyelembe kell venni a különböző
korosztályok igényeit és azt is, hogy a
rendezvények és események legyenek
eseménydúsak, attraktívak, méltó módon mutassák be Gödöllő 50 évét.

Új rendelet a házszámozás
rendjéről
A képviselő-testület új önkormányzati rendeletet alkotott a közterületek
elnevezéséről, azok jelöléséről és a
házszámozás rendjéről. Mint megírtuk, a kormány központi címregisztert
hoz létre azzal a céllal, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, személyiadat- és
lakcímnyilvántartás, postai címjegy-

2015. május 19.

Közélet
mazható, az érintett közlekedésre szánt
terület számozása a magasabb rendű
közút irányából kell, hogy kezdődjön.
Ahol erre lehetőség van, az utca azon
részén kell folytatni a házszámozást,
ahol már kialakult az ingatlanok számozása.
A címképzés egyéb eljárási szabályait
a központi címregiszterről szóló rendelet végrehajtási utasítása tartalmazza.
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építésével 6, a rekultivációs pályázattal közel 3 milliárd forintot fordított
a több mint száz település tiszta környezeti állapotára. Az első pályázat
tetemes megtakarításaiból hulladékgyűjtő járműveket vásároltak – hiszen
két műszakban használják ezeket -, a
másodikból megvalósul Erdőkertes és
Csesztve hulladéklerakójának felszámolása.
A Belügyminisztérium már két évvel
ezelőtt felhívta a figyelmet egy tanulmányban azokra veszélyekre, amelyek
most korántsem csak az Észak-kelet
Pest és Nógrád megyei rendszerre vonatkoznak. Ma már a magyarországi
lakosság 70 százalékának önkormányzati tulajdonú nonprofit társaságok
szolgáltatnak.
A megoldás a rezsicsökkentés értékeinek megőrzése mellett a hulladékgazdálkodást sújtó terhek levétele lehet. A
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
javasolja, hogy az áfát a távhőhöz hasonlóan csökkentsék 5 százalékra, de
a különbözet maradjon az ágazatban,
pótolva az amortizáció és a rekultiváció forrásait, hiszen jelenleg nincs
meg a forrása sem egy nógrádmarcali apritógép, sem egy ökörtelekvölgyi
válogatógép pótlásának, ha azok lerobbannának. A termékdíjakból származó
80 milliárd forint bevételből pedig
nagyon kevés jut a hulladékgazdálkodásnak.
A polgármester végül elmondta, ha a
Zöld Híd Régió Kft. bedőlne, a feladat
elvégzésére csak ezt a társaságot tudná
kijelölni a katasztrófavédelem háromnegyed évre. Ez egyszer hosszabbítható meg, utána az állam és a kormányzat
számára szabad prédává válik a települések által létrehozott, az európai uniós
előírásoknak megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer.
lt

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) május 12-én a
hulladékgazdálkodási társaságok
helyzetével kapcsolatban az alábbi
nyilatkozatot adta ki:
NYILATKOZAT
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elfogadhatatlannak tartja,
hogy az önkormányzati tulajdonú
nonprofit hulladékgazdálkodási társaságok, a kormányzati döntések
következtében kialakult katasztrofális pénzügyi helyzetének megoldásában továbbra sincs kormányzati
intézkedés
A szövetség
• felszólítja a kormányt, tekintse át
a törvényes lehetőségeket és hozzon
azonnali intézkedést a lehetetlen
helyzet megoldására
• felhívja a kormány figyelmét arra,
hogy döntéseinek eredményeképpen a nagyrészt uniós
pályázati
pénzekből megvalósult hulladékgazdálkodási rendszerek esetében
a kormány által is aláirt támogatási
szerződésben vállalt fenntartási kötelezettség már nem teljesíthető
• továbbra is egyetért a rezsicsökkentés értékeivel és annak fenntartásával
• ezért javasolja e helyzet feloldására, hogy a távhőszolgáltatáshoz
hasonlóan a hulladékgazdálkodás
ÁFA-ját csökkentsék öt százalékra,
és az ebből származó megtakarítást
fordítsák a kieső bevételek kompenzálására, valamint a kiürült és
kötelezően képzendő újraképzési és
rekultivációs alap feltöltésére
• együtt kíván működni, készséggel
rendelkezésre áll az érintett tárca
szakemberei számára a javaslat részletes kidolgozásában.
Gödöllő, 2015. május 12.
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Bogori vendégek a Hajós alfréd ÁltalÁnos iskolÁBan

Tiszta Udvar – Rendes Ház

A távolság nem akadály
Indonéz diákok vendégeskedtek a Hajós Alfréd Általános
Iskolában egy héten keresztül. A bogori és a gödöllői iskola között egymás kultúrájának megismerése és az angol
nyelvtanulás erősítése céljából jött létre a kapcsolat. Az
eddigi levelezésből most látogatás lett. A közös programok
közül néhányat Wening Esthyprobo, Indonézia nagykövete
is megtisztelte jelenlétével.
A bogori diákokat és kísérőiket gazdag program, és vendégszerető közösség várta. A
kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez, a barátságok elmélyítéséhez a számtalan színes program mellett az is hozzájárul,
hogy az indonéz vendégeket
a gödöllői családok látták vendégül
az egyhetes itt tartózkodás során.
Indonéz vendégeink megismerked-

tek Gödöllő látnivalóival és Budapest
nevezetességeivel is.
A városnézések mellett azonban bekapcsolódtak az iskolai
órákba is, amik ezért
angol nyelven zajlottak. Ezt mind a vendégek, mind a gödöllői gyerekek nagyon
élvezték, a tanárok pedig elégedetten

állapították meg, jól vizsgázott az iskolai nyelvoktatás. A beszélgetésre
igencsak sok alkalom adódott, mivel

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2015” CÍM
ELNYERÉSÉRE

a gyerekek közös ének és sport foglalkozásokon is részt vettek, s külön
program során ismertették meg egymást, saját kulturális értékeikkel.
A bogori csoport tagjai ellátogattak a Gödöllő Táncegyütteshez is,
ahol a magyar népzenébe és néptáncba kóstolhattak bele Tóth Judit vezetésével, és természetesen
megtekintették és megszólaltatták a
Világbéke gongot, ami hazájukból
érkezett Gödöllőre 2008-ban.
A látogatás Gödöllő város önkormányzatának támogatásával valósult
(r-u-)
meg.

faültetéssel ünnepelt az iatefl-Hungary
Idén ünnepli fennállásának
25. évfordulóját a számos hazai és külföldi szakmai partnerszervezettel büszkélkedő
Angoltanárok
Nemzetközi
Egyesülete Magyarország, az
IATEFL-Hungary. A
jubileum alkalmából
minden
városban,
ahol a negyed évszázad során konferenciát tartottak, faültetéssel és emléktábla állítással emlékeznek meg.
Városunkban 1994. október 8-10. között tartottak tanácskozást, az
akkori Agrártudományi Egyetemen,
közel hatszáz résztvevővel. Erre emlékeztek május 12-én az Alsóparkban, ahol egy juharfát ültettek el. Az
eseményre eljöttek az egykori konferencia résztvevői, Dudás Julianna
– aki a megemlékezésnek is főszervezője volt – dr. Medgyes Péter
(ELTE) és Andrew Wright, az angol

nyelvoktatás világhírű módszertani
szaktekintélye, akik felelevenítették
az egykori gödöllői eseményeket.
A megemlékezésen Gyenes Szilárd alpolgármester méltatta a kezdeményezést, a Waldorf iskola

diákjainak kórusa pedig ének összeállításával tette ünnepivé az eseményt.
A résztvevők közösen ültettek el
egy juharfát a parkban, amiről úgy
fogalmaztak, nemcsak a szervezet
összefogását jelképezi, hanem üzenet a jövő generációjának is.
Az IATEFL-Hungary célja a magyarországi angolnyelv-oktatás támo-

gatása és színvonalának folyamatos
emeléséhez való hozzájárulás az ez
irányú tevékenységet folytató tagoknak
nyújtott nyelvpedagógiai (módszertani)
tanácsadással, szakanyagokkal, képzésekkel, információ-szolgáltatással,
hazai és nemzetközi kapcsolatépítéssel, a célnyelv és kultúra ismeretének bővítését szolgáló lehetőségek biztosításával. Feladatai
közé tartozik szakmai konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok, fesztiválok, nyári egyetemek, pedagógus továbbképzések,
kulturális témájú rendezvények
szervezése, szakosodott módszertani csoportok alapítása és
működtetése,
nyelvpedagógiai
szakmai kiadványok és periodikák, valamint a nyelvtanítást segítő
eszközök készítése és kiadása, kutató-fejlesztő projektek megvalósítása
az angolnyelv-oktatás megújítása érdekében, nyelvpedagógiai szakértői és
szaktanácsadói tevékenység, valamint
részvétel a hazai és az európai nyelvoktatás-politika formálásában.
(bdz)

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.

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
2015. június 4. (csütörtök) 1700

premontreis siker a tudomÁnyos teHetségkutatón

Időseknek segít a fiatalok találmánya
A gödöllői oktatási intézmények diákjai rendre érnek el kiemelkedő
eredményeket a különböző hazai és
nemzetközi tudományos versenyeken. Most a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium tanulói hívták fel magukra a tudományos világ figyelmét.
A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre
összesen 112 pályázat érkezett, ezek
közül a bírálóbizottság 65 pályázatot
fogadott el, illetve javasolt kidolgozásra. A határidőre 54 pályamű érkezett, ezek közül négy első, három
második, négy harmadik, illetve két
különdíjat ítéltek oda. (Európában
évente átlagosan 25 ezer 15-20 év
közötti diák méretteti meg magát.

A zsűri döntése értelmében a 2015.
szeptember 17-22. között Milánóban
megrendezendő 27. EU Contest for
Young Scientists európai döntőben a
négy első helyezett pályázat képviselheti Magyarországot.)
A második díjasok között volt a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulói, Réthelyi Bálint, Salyámosy András és Márta Boldizsár

akiknek az eszköze az idős emberek
gyógyszerszedési nehézségein segít.
A MedFeed fantázianevet kapott
szerkezet a gyógyszerek adagolását
végzi, és figyelmezteti a felhasználót
arra, hogy vegye be azokat.
Mivel egy Raspberry Pi 1 típusú
számítógépet használtak a berendezés vezérlésére, interneten keresztül
az adagoló egyszerûen irányítható,
így mind a felhasználó hozzátartozói,
mind az orvosa változtathat a gyógyszerek adagolásának idõpontján.
Az eszköz emellett érzékeli, ha a
felhasználó kivette a gyógyszereit, és
errõl jelzést küld a szervernek, amely
ezeket az időpontokat naplózza és
(KJ)
megjeleníti.

Helyszín: a Művészetek Háza Gödöllő melletti Trianon-emlékmű
A műsorban közreműködnek: a Club színház művészei
Közreműködik: a Gödöllői Városi Vegyeskar

A megemlékezés koszorúzással folytatódik,
a programot az egyházak ökumenikus áldásával zárjuk.
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni
legkésőbb június 2-ig Tábikné Surman Szilviánál hétköznapokon
9-16 óráig a 06/70-376-6544-ös telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendezvényhez méltó helyszíni előkészületek
segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 16 óráig
a helyszínre juttatni. Megértésüket köszönjük!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

4 gödöllői szolgálat

Megtisztulva várja a nyarat
az Úrréti tó

Két KeréKen a Hungaroringen

Miénk volt a pálya
(Folytatás az 1. oldalról)

Gyerekek és felnőttek kényelmesen
teljesíthették a „távot”, függetlenül
attól, hogy valaki versenytempóban,
vagy kényelmesen tekerte végig a
pályát. Sokan még arra is kihasználták a lehetőséget, hogy menet
közben fotózkodjanak. A gödöllői

2015. május 19.

Civil

Ismét összefogtak a tóbarátok

kerékpárosának. A díj Gödöllőre
került, Beck Józsefhez. A program
az Úrréti tónál ért véget, ahol finom
ebéddel várták a vállalkozó kedvű
kerékpárosokat.
jk

A hagyományoknak megfelelően szombaton reggel
mintegy 50-en ragadtak
szerszámot a blahai városrészben, hogy kitakarítsák
az Úrréti tavat.
A Blaháért Társaság szervezésében a tó medrét, vizét, partját és az azt körül
ölelő parkot tették rendbe,
és megritkították a nádast
is, hogy ne foglaljon el
nagyobb területet a vízből. Sajnos idén is több
zsáknyi hulladék gyűlt
össze. Az Úrréti tó kellemes kikapcsolódási helye a városrésznek és egész Gödöllőnek.

Beck József
kerékpárosok immáron hatodszor
tekerhettek végig a Hungaroringen,
a program azonban ötödször csatlakozott az Opel családi hétvégéjéhez.
A főszervezők ez alkalommal kupát
ajánlottak fel a mezőny legidősebb

Kisgyermekek a madarakért – Odúkiállítás a főtéren
Két évvel ezelőtt csináltak először a
Palotakerti óvodába járó gyerekek és
szüleik közösen madárodúkat, amik
az óvoda kertjébe kerültek, hogy oda
csalogassák a fészeklakókat. Ezeket
most az Alsóparkba helyezték ki, hogy
újaknak adják át a helyüket. Az elmúlt
napokban ugyanis – kapcsolódva a Madarak és fák napjához – újabb madárlakások készültek.
Az óvodások százötven odút készítettek és szépítettek meg, amik két héten át a főtér fáit díszítik, majd az ezek kerülnek az
óvoda udvarára és a gyerekek madárbarát kertjeibe. A munkában valamennyi csoport részt vett.
jk

PéldáK másmilyen életeKből

Egyenlő eséllyel
A múlt héten számtalan program zajlott városunkban az Esélyegyenlőség
hete keretében. Színházi előadás, érzékenyítő programok, kiállítás várták
az érdeklődőket. Ezek sorában került
sor egy – pontosabban két – különleges találkozásra a városi könyvtárban.
Kétezer-ötszáz éven át senki sem fogalmazta meg szabatosabban az ember titkát, mint Szophoklész: Sok van,
mi csodálatos, de az embernél nincs
semmi csodálatosabb. Ez a gondolat
bizonyára több résztvevőben megfogalmazódott május 13-án a városi
könyvtár zsúfolásig megtelt rendezvénytermében, ahol az Esélyegyenlőségi hét keretében dr. Ozváry-Lukács Réka, három gyermeket nevelő
látássérült fiatal jogásszal beszélgetett
Kecskés Judit, az önkormányzat civil referense. Szóba kerültek a min-

dennapi élet kihívásai, a pillanatok,
amikor a gyerekek megértették, hogy
szüleik látássérültek. Hallhattunk a

babahordozó iskoláról, a hastáncról,
az interjúkötetről, amiben vak szülők
és felnőtt gyermekeik vallanak gyermekneveléssel kapcsolatos élményeikről.
A program második részében „Nem
„Witz-elek”! címmel Witz Erik, a
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának kerekesszékben élő ellátottja

mutatta be önéletrajzi írását Lutzné
Polyák Szilvia, az intézmény munkatársa közreműködésével. Az 1957ben Pápán született férfi az intézmény
számos kiállítójának okozott már szívet-lelket melengető perceket. A kész
kiállításokat a megnyitó előtt megtekinti, majd az otthon
”Witzül értő” lakói leírják „tollba mondott” véleményét a látottakról és
azt a megnyitón felolvassák. Szépen megfogalmazott, mély tartalmú,
átélt gondolatok fokozzák ilyenkor a bemutatott
alkotások hatását.
Az Életért Alapítvány 2007 óta, minden évben megrendezi az Esélyegyenlőségi Hét programsorozatát, városi
civil szervezetek, egyházi, szociális
és oktatási intézmények összefogásával. Sok erőt lehet meríteni az ilyen
együttléteken az ember csodálatosságának megrendítően szép példáiból.
lt

Köszönetnyilvánítás
A Blaháért Társaság
nevében köszönjük
minden résztvevőnek
az Úrréti tó tavaszi
takarítása során végzett munkáját. Ez a
példás együttműködéssel, baráti légkörben eltöltött délelőtt ismét szépen példázta a civil öszszefogás hatékonyságát és erejét. Öröm volt látni a régiek mellett az új
arcokat és azt, hogy a tó ügyét az idősebbek és az egyre többen megjelenő
fiatalok egyaránt magukénak érzik. Külön köszönet a blahai Idősek Klubja
tagjainak, a vízben is keményen dolgozó srácoknak és Árgyelán Aurélnak
a munkagépével nyújtott hathatós segítségért.
Pecze Dániel önkormányzati képviselő
Dr. Bucsy László a Blaháért Társaság elnöke

2015. májuS 19.

Kultúra

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A holtak titkai
Kezdetben volt egy jó gondolat – minden így kezdődik,
még a rossz dolgok is. Hogy a
jó ötletek, szép elképzelések
mikor torzulnak el, és válnak
félelmetes, gonosz tervekké?
Ezt nem könnyű megmondani. De tény, valami elromlik, és
már nincs visszaút, s már csak
azt látjuk, csapdába estünk.
(Már, ha egyáltalán észreveszszük.)
Isabella Berotti, a sikeres építész akkor
eszmél fel, amikor egy nő, aki megkéri, vigyázzon egy pár perce a kislányára, a szeme láttára veti alá magát egy
toronyból. Halálugrásával nemcsak
saját testét zúzza szét, hanem Isabella
világát is, hitét abban, hogy a Duce,
azaz Mussolini országa csodálatos,
ahol mindenki boldog és boldogul Itália dicsőségére. 1932-őt írunk.
Izabella élete az ismeretlen nő halálával másodszor omlik össze, pontosan
tíz évvel azután, hogy férjét a szeme
láttára lövi le, őt pedig örökre meddővé, és mozgássérültté teszi egy ismeretlen által elsütött fegyver. Tíz év kell

ahhoz, hogy kiderüljön, a lövés nem
véletlen volt, Mussolini feketeingesei
közé tartozó férjét és őt szándékosan
akarták megölni.
Izabella, aki még mindig csodálatosnak, hősnek látja egykori férjét
nyomozni kezd, hogy kiderítse mi az
igazság. Épp olyan elszántan akarja kideríteni, miért lőtték le őket, mint azt,
miért vetette le magát a toronyból az
ismeretlen asszony, s miért üldözik annak árván maradt kislányát, Rosát.
Az olasz fasizmus igazi arcával, a fé-

versenyBen A gödöllő táncegyüttes tAgjAi

Májusi (díj)eső aranyat is ér...
Százhalombattán rendezték meg május 10-én a Közép-magyarországi
Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivált, amin a Gödöllő Táncegyüttes két
utánpótlás csoportja is megmérettette
magát. A Kiskamasz és a Druzsba
csoport is egy-egy műsorszámmal,
a
Vadnyugat
és Szlovákosan című koreográfiákkal
lépett színpadra, majd közösen egy téli
népszokásokat
bemutató Széki
koreográfiával
versenyeztek és mindketten ezüst minősítéssel tértek haza.
A nap folyamán nemcsak színpadi
vetélkedés volt, a gyerekek Parasztolimpián is összemérhették ügyessé-

güket, gyorsaságukat, a népi játékokban való tájékozottságukat. Itt is eredményesek voltak, az idősebbek
első, a fiatalabbak harmadik helyezést értek el.
Táncosaink május 15-én és 16án Kaposváron is megmérettették magukat az
Emberi
Erőforrások Minisztériuma által
a művészeti
iskolák számára
kiírt
szóló és páros tanulmányi táncverseny országos
döntőjében, ahonnan három díjjal
tértek haza. A 2. korcsopotban Pertis
Katica és Wágner Levente országos
3. helyezett lett, valamint a szlovák

orient – diplomáciAi felAdAttAl megBízvA

Zenei állásfoglalás
A Nemzeti Színházban mutatják be a
nagy sajtóvisszhangot kiváltott Orient
című produkciót május 28-án 18 órakor. Az előadásra, ami a Külgazdasági
és Külügyminisztérium
kérésére kerül színpadra, meghívást kaptak a
diplomáciai testületek
és a külügyminisztérium munkatársai, valamint a Balassi Intézet
és a külföldi kulturális
intézetek vezetői is. A
Művészetek Háza és a
Békéscsabai Jókai Színház együttműködésével
megvalósított, korábban nagy sajtóvisszhangot kiváltó produkció azzal
a céllal állítják a Nemzeti színpadá-

ra, hogy a diplomáciai élet szereplőin
keresztül minél több külföldi helyre
eljuthasson a darab üzenete: hitvallás
a béke, a tolerancia mellett, felhívja

a figyelmet arra, a kultúrák közötti
hidak építésére és nem lerombolására
van szükség.
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lelemmel, a kiszolgáltatottsággal, a
terrorral csak akkor szembesül, amikor
megpróbálja kideríteni az igazságot.
Rá kell azonban jönnie, Mussolini országában sötét titkok rejtenek mindent,
s nem tanácsos a mélyükre ásni.
Izabella egy fotósban talál társra, aki
segíti őt az elképesztő hajszában. De
nem csak neki, hanem mindenkinek
segít, aki bajba kerül, ha másért nem,
mert veszélyezteti azt a képet, hogy
mindenki boldog, hogy Olaszországban minden tökéletes.
Szoros kapocs van közöttük: a halott
asszony, akiről Roberto Falco fotókat
készített, amiket persze elvettek tőle és
megsemmisített a fasiszta rendőrség,
és a kislány, akinek a kiszolgáltatottsága mindkettőjüket mélyen megérinti.
Izabella nem is sejti, hogy az igazság
kiderítésével nem csak élete változik
meg, hanem át kell értékelnie a múltat
is, mindazt, amiben hitt.
Kate Furnivall mindvégig izgalmas
regényében Mussolini elkötelezett
híve, egy feketeinges özvegye szemével mutatja meg, milyen a Duce
birodalma, aminek pompás épületeit
Izabella tervezi, s amik lehet, hogy épp
úgy fognak romba dőlni, mint az aszszony tökéletesnek hitt élete.
(Kate Furnivall: Az olasz feleség)
nyf
tánc előadásáért különdíjat kaptak,
az 1. korcsoportban pedig Wágner
Melindát és Kerekes Balázst jutalmazták különdíjjal a nyírségi táncokban bemutatott magas tánctechnikai
tudásért.

Ezzel egy időben zajlott a Dunán innen, Tiszán túl....országos tehetségkutató Nagykovácsiban megrendezett
selejtezője is, ahol a 6-12 éves korosztályban Telek Hanna és Balogh
András arany minősítéssel jutottak
tovább az országos döntőbe. Wágner
Szilárd és Sápi-Tóth Sarolta pedig
különdíjasként térhettek haza a mezőföldi táncok ötletes és stílusos előadásáért.
jb
A Talamba Ütőegyüttes, a Cimbaliband és a Fricska Táncegyüttes mellett ezen az estén Szomor György és
Gubik Petra lép majd színpadra. Az
előadás nem zártkörű.
Az Orientet jelenleg Békéscsabán
láthatja a közönség, ahol szintén óriási sikerrel fut, ebben az évadban huszonkét alkalommal adják
elő. A darab előkelő helyen
szerepel a Pécsi Országos
Színházi Találkozó programjában is: ez lesz a rendezvény záróeseménye, ezt
követően pedig Gödöllőn
láthatja majd a közönség a
Magyar Szabadság Napjai
ünnepi előadásaként. Erre
az alkalomra, kihasználva
a szabad tér nyújtotta lehetőségeket, új látványelemekkel kibővített produkció készül Fekete Péter
rendezésében.
jk

juBileumi koncert A kAstélyBAn

70 év a zene szolgálatában
Magyarországon ünnepli fennállásának 70. évfordulóját a nijmegeni Bach Kórus.
A jelenleg száz tagú vegyes együttes repertoárja a barokk kortól a XX. századi
zeneművekig terjed. Fellépéseiket gyakran kötik
az egyházi ünnepekhez,
mint a mostani jubileumi koncertet is, melyen
a Gödöllői Szimfonikus
Zenekarral közösen lépnek színpadra május 24én, 19 órai kezdettel. A
koncerten Händel, Bach
és Beethoven művei hangzanak el, a szólókat magyar művészek éneklik: Szakács Ildikó (szoprán), Balogh Eszter (alt), Alagi János (tenor), Najbauer Lóránt (basszus). Az esten Rob Vermeulen, a testvérvárosunkban működő Musica
Vocale in Wageningen karnagya vezényel.
bj
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Város-Kép

Czédly Mónika
ka ruhái a veszpréMi kiállításon

Újabb történelmi ruhakaland
Test és lélek a Nagy
Háborúban – Tábori lelkészet, k
atonai
kórházak és orvoslás
az első világháborúban címmel nyílt kiállítás a Boldog Gizella Főegyházmegyei
Gyűjtemény rendezésében Veszprémben.
A k
iállítás azoknak
a lelkészeknek, ápolóknak és ápolórendeknek állít emléket,
akik az első világháborúban életüket kockáztatva
a sebesültek és a haldoklók
szolgálatában álltak.
A fotóarchívumok és korabeli dokumentumfilmek anyagából gazdagon
illusztrált kiállítás a Nagy Háború testi és lelki szenvedésekkel kísért négy
évét, az ápolók, orvosok, lelkészek
önfeláldozó munkáját mutatja be.
A kiállítás a betegápoló szerzetesrendek munkájával is foglalkozik az
első világháború idején: a Betegápoló Irgalmasrend és a Páli Szent Vince
Szeretet Leányai Társulata, az Irgal-

mas Nővérek közösségének munkájával.
A kiállításra a korabeli ápolói ruhákat Czédly Mónika készítette el a
múzeum felkérésére. Ez az első alkalom, hogy kiállítási anyagként nem
Erzsébet királyné ruhák kerültek ki a
keze alól.
Mint azt lapunknak elmondta, izgalmas feladat volt, mivel ilyen ruhák egyáltalán nem maradtak fenn,
így kizárólag a régi fotók álltak
rendelkezésre a rekonstrukcióhoz.
Ehhez régi pamutvászon anyagokat
használtak fel, Czédly Mónika hang-

súlyozta, érdekes, hogy ezek
a ruhák annak
ellenére, hogy
háború
idején
viselték
őket,
a lehetőséghez
mérten
szépek és csinosak
voltak. A fehér
ruha tisztaságot,
ápoltságot adott
viselőjének.
Izgalmas feladat volt számára
az apácaruhák elkészítése is, amiben
az irgalmasrendi nővérek segítettek,
így készülhetett el a rendi fejfedő, a
cornette is, amihez egy olyan 95 évében járó apáca nyújtott segítséget,
aki régen maga is ezeket a ruhákat
viselte. Mára a rend ruházata megváltozott.
Czédly Mónika öt ruhával gazdagította a kiállítás anyagát. Az érdeklődők 2015. december 31-ig, naponta 10-18 óráig tekinthetik meg az
azokat.
(ny.f.)

a szentlélek kiáradása

Még több természet
Új kiállítás várja az érdeklődőket a Levendula Galériában. Ez alkalommal
Kun Éva Ferenczy Noémi-díjas
keramikusművész és Tenk László Munkácsy-díjas festőművész
alkotásai várják az érdeklődőket.

Pünkösd ünnepe

A húsvét utáni ötvenedik napon ünnepli a ke-resztény világ a Szentlélek eljövetelét, s egy-k
ben az egyház megalapítását. Gyakran említik
úgy is, ez a keresztény egyház születésnapja.
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattall
együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegyy
sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a
hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvekk
és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájann
Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mintt
a Lélek adta nékik szólniok. Péter azonban előállván a ti-zeneggyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak éss
k
mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek
tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet! Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent
Lélek ajándékát...“ (Ap.Csel. 2., Károli Gáspár fordítása)
Az egyházi ünnep vigília misével kezdődik, ennek sajátossága, hogy az igeliturgiában négy olvasmány szerepel,
amelyek közül a miséző pap választhat. Azokat az ószövetségi részeket válogatta ki az egyház, amelyek valamiféleképpen kapcsolatban állnak pünkösd ünnepével. Az első a
bábeli nyelvzavar, hiszen az emberek ettől kezdve nem egy

Új kiállítás a levendula Galériában

nyelven beszéltek. Az apostolok beszédét viszont megértették hallgatóik, bármilyen nemzetből valók is voltak. A második olvasmány a választott nép ünnepéről szól, akik a húsvét
utáni ötvenedik napon megünnepelték a Sínai-hegynél történt szövetségkötést. Az Egyház megünnepli az új szövetség
igazi gyümölcsét: a Szentlélek kiáradását. A harmadikban
Ezékiel látomását olvassák a csontmezőről. Isten éltető lelket ad a csontoknak. A Szentlélek az Éltető Lélek az Egyházban, de az egyes emberek számára is. Ez utóbbi helyett lehet
Joel próféta könyvéből is olvasni egy részletet, amely az Úr
Lelkének minden emberre való kiáradásáról szól. „És
lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat
álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még
a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban
a napokban az én lelkemet.” A szentlecke, a könyörgések, a válaszos és az allelujás zsoltár a legváltozatosabb
formában kérik a Szentlelket, hogy töltse el, árassza el
ajándékaival a világot és az egyes embereket is.
A pünkösdi egyik kiemelkedő eseménye a csíksomlyói búcsú. A nagymisén több százezer zarándok gyűlik
össze a történelmi Magyarország területéről immár sok
száz éve. Az első írásos emlék a XV. századból maradt
fenn, amely beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A
katolikus hívek általában pünkösdszombatra érkeznek
meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd a mise után
felvonulnak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma
is élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú a magyarság
egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát. Az eseményen – ahogy minden évben – idén is sok gödöllői vesz
(bdz)
részt.

A kiállítást, ami Négykezes címet
kapta, szombaton este Nagy Gábor
Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg. Az estet
kobozjátékkal és énekkel
Albertné Joób Emese és
Albert Anna színesítette.
A „Művészetek kertje –
Gödöllő 2015” tematikus
év programjának részeként
megnyílt kiállítás június 17ig tekinthetik meg az érdeklődők. Akik azonban szeretnének egy kicsit jobban
elmélyedni a két művész
munkáiban, azoknak június
9-én 17 órától a Kastélybarátok Klubja szervezésében
beszélgetéssel egybekötött
tárlatvezetést tartanak a galériában.
(k.j.)
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Élő-Világ

Hagyományteremtő gödöllői természet ünnep

Filmfesztivál és jamboree
(folytatás az 1. oldalról)

Az ünnepélyes díjátadón Gémesi
György köszönetet mondott a szervezőknek, hogy a fesztivállal gazdagították Gödöllőt. Hozzátette: a város
törekvései közé tartozik az értékek integrálása, ami megnyilvánul a kultúra
és a sport területén is. Ilyen értékként
került bele most Gödöllő portfóliójába a természetfilm.
Az eseményen Rockenbauer-emlékdíjban részesült Juhász Árpád geológus. A díjat Rockenbauer Pál munkatársa, Szabados Tamás operatőr
alapította. Neki és alkotó barátainak
a célja, hogy egy örökséget, egy hitet
továbbvigyenek, felmutassanak minden évben. Egy független kuratórium
ítéli oda a díjat azon magyar alkotónak, aki a természetfilm készítés, ismeretterjesztés területén maradandót
alkotott, tehetségével, hitvallásával
segíti ennek a szakmai területnek a
munkáját. A most először odaítélt
díjat Szinvai Pál gödöllői szobrász
készítette. Gödöllői művész alkotását kapták a díjazott filmesek is: az
ugró szarvast formázó szobor Varga
Zoltán Zsolt alkotása. Gödöllő Város
Különdíját Lukács Péter „A vízen
túl” című etűdéért vehette át Gémesi
Györgytől.
A Természetfilm Fesztivál kategória nyertesei:
Természetfilm: Jens Westphalen:
Wild Australia Kangaroos
Halászat–vadászat: Kiss Róbert:
Amazónia
Természetvédelem biodiverzitás: Ben
Wallis: Killer Whales
Természeti értékeink: Lerner Balázs:
Budapest underground
Vidéki élet fenntarthatóság: Kará-

csony Sándor: Hungaricum a pusztában
Természet- környezetvédelem: Andreas Ewels: Abenteuer Lerchemberg
Etüd: Tóth Zsolt Marcell: Egy csepp
is számít
Kisjátékfilm: Tóth Zsolt Marcell:
Hogyan lett látható a madárfotós
Animáció: Julien Seze: The old Santiago and the Sea
Tudomány és természet: Lerner János, Nógrádi Tímea: A természetfilm
magyar találmány
Legjobb operatőri munka: Tóth Zsolt
Marcell
Legjobb rendezés: Ben Wallis: Killer
Whales
Legjobb 3D-és alkalmazás: Tóth
Zsolt Marcell
Legjobb zene: Tamás Zsolt Mátyás
Attila: A nagy fafilm
Legjobb animáció: Gauder Áron:
Kőbaltás Ember.
Legjobb 3D versenyfilm: Magyar
László: Gerinctelen gengszterek
A fesztiválhoz kapcsolódóan Ember
és természet címmel fotópályázatot
hirdettek gödöllői iskolások számára.
Helyezettek: 12-14 éves korosztály:
1. Miklós Kelemen, 2. Unyi Péter,
3. Erdős Lili. 15-18 évesek: 1. Madácsi Flóra, 2. Glofák Szabolcs, 3.
Nyikos Réka.
A rendezvény fővédnöke Áder János
köztársasági elnök volt, aki pénteken
tekintette meg a fesztivált. A megnyitót és a szakmai programokat Arild
Moberg Sande, a Norvég Királyság
Nagykövetségének követtanácsosa,
képviseletvezető-helyettese és JeanFrancois Paroz, a Svájci Államszövetség budapesti nagykövete is megtisztelte jelenlétével.
kj

GÖDÖLLŐ FÁJA 2015

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET
„GÖDÖLLŐ FÁJA 2015” CÍM ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: Gödöllő város
területén található legszebb és legegyedibb fa felfedezése, mely nevezésre kerül a magyarországi Év
Fája 2016 versenyre. A fő cél, hogy
felhívjuk a lakosság figyelmét a környezetük szépségének megtalálására,
a zöldfelület, köztük a fák fontosságának szerepére.
Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.
Pályázni fényképes pályaművel, a
jelentkezési adatlap benyújtásával
lehet.
Az adatlap átvehető a Városháza

portáján, vagy elektronikusan letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat és fotókat
elküldheti postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben
(2100. Gödöllő, Szabadság tér 7.),
és elektronikusan az alábbi e-mail
címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu,
illetve személyesen adhatja be a Városháza portájára.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2015. június 12.
A pályázat során nem kell, hogy a
fa nagy vagy öreg példány legyen.
Az a fontos, hogy a pályázatra benevezett fa a jelölők, a környezetében

élők számára fontos szerepet töltsön
be. A pályázat során kérjük, írja le a
fa pontos helyét, körülbelüli méreteit (lombkorona átmérő, magasság,
fafaj), ismert vagy becsült korát, illetve hozzá fűződő történetét, legendáját. Továbbá 3 különböző szögből
készült fényképet is csatolni szíveskedjen.
A pályázatok elbírálása: Mindkét
kategóriából egy elő zsűri 5-5 darab
fát választ ki, majd ha ez megtörtént
a lakosság szavazatai döntenek arról,
hogy melyek nyerhessék el a „Gödöllő Fája 2015” címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla
kerül kihelyezésre.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Május 23-án szombaton
11 óráig:

Szombat: 10-12, vasárnap: 16-19-ig,

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

Plutó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 06-20/3855-726.
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tenisz – országos csapatbaJnoKság

Kettős gödöllői győzelem
Kettős győzelemmel folytatta az országos csapatbajnokság III. osztályában szereplő
Gödöllői SK a teniszszezont.
A gödöllőiek nagy küzdelemben
előbb a Nagykőröst, másnap a Jász-

berényt verték 5:4-re hazai pályán
az elmúlt hétvégi játéknapokon.
Az egész csapat kitett magárét, de
eredményességével kiemelkedett
Romhányi Botond, Kláben Dániel
és Hegyi Balázs, akik egyesben és

extrém sport – aKadáLyFutó verseny

Elitben a gödöllőiek
Május 9-én rendezték meg a
Fighters’ Run extrém akadályfutó-verseny idei első állomását Csillebércen. A gödöllői
BloodFit Team crossfit csapata hozta a már megszokott jó
teljesítményét és az idei első
csillebérci harcos verseny nehezített verziójában is sikerrel
vette az akadályokat.
Új, az eddigieknél hosszabb távon állt
rajthoz a csapat egy része, hiszen 14 kmen ez volt az első indulásuk. A megszokottakhoz híven, Czindrity Attila jóval

a mezőny előtt érkezett be, így 00:54:19es idejével a csapatok közötti verseny
első befutójaként több, mint öt perces
előnnyel ért a célba, utána a csapattársak Ambrus Ádám, Jekkel Dániel és
Czindrity Réka következtek. A 14
km-es távon indulók a csapatok közötti versenyen dobogós helyezést
értek el.
A kötélhálókkal, szögesdrótokkal
és más, összesen 26 akadállyal és
jelentős szintkülönbséggel megfűszerezett versenyen, a 7 km-es távon
indult a csapat többi tagja: Barkó-

Karate – JKa Karate országos baJnoKság

Három ezüst és öt bronzérem
A gödöllői Saino Karate-Do
Se karatékái az áprilisi Karate
Diákolimpia után ismét sikeresen szerepeltek a Magyar JKA
Karate Szövetség hivatalos
Országos bajnokságán május
9-én és három ezüst, valamint
öt bronzéremmel zártak.
A hagyományosan, immár 15. éve
Törökbálinton megrendezett Ob-n
az ország legnagyobb tradicionális stílusszövetségének viadalán 26
egyesület, 194 versenyzője, 370 ne-

vezéssel vett részt. A Saino SE 10
versenyzővel képviseltette magát a
viadalon formagyakorlatban (Kata)
és küzdelemben (Kumite) és szerzett
összesen 8 érmet.
Eredmények: Lovász Nóra
formagyakorlat 2. hely és
küzdelem 2. hely; Lauber
Zille formagyakorlat 2.-,
küzdelem 3. hely; Farkas
Eszter formagyakorlat 4.-,
küzdelem 3. hely; Kelemen
Botond formagyakorlat 3.-,

KéziLabda – döntetLen és vereség a végére

Felnőtt bronz, junior ezüst
Véget ért a férfi kézilabda bajnokság az NB II-ben. Az északi-csoportban szereplő Gödöllői KC felnőtt férfi csapata a
3. helyen, míg a juniorok a 2.
helyen végeztek a pontvadászatban.
A GKC Budakalászon zárta a szezont, ahol a felnőttek 30-30-as dön-
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tetlennel értek el a záró fordulóban,
míg a junior csapat 33-27-es vereséggel búcsúzott a bajnokságtól.
Bartos Gábor tanítványai 13 győzelemmel, 3 döntetlennel és 6 vereséggel végzett és gyűjtött 29 pontot,
ezzel a dobogó harmadik fokára állhatott fel a csapat. A gárda 606 gólt
dobott, a házi gólkirály Soós Zoltán

Labdarúgás – JóL haJrázó gsK

92. percben megnyert meccs
Az utolsó utáni pillanatban,
a 92. percben nyerte meg a
Tápiószecső elleni meccsét
a Gödöllői SK hazai pályán a
megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 27. fordulójában. A mindent eldöntő találatot Smeló Dávid jegyezte.

úgy az újabb Smeló gólra, amely a
92. percben született és ért három
pontot. A GSK 30 ponttal a 12. helyen áll a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 27. forduló: Gödöllői SK – Tápiószecső FC
3-2 (1-1) Gól: Milkó Dávid, Smeló Dávid (2).

A Gödöllő a bent maradás szempontjából létfontosságú három
pontot szerzett, miután 3-2-re sikerült nyernie a szecsőiek ellen.
Az igen gyenge színvonalú derbin
a vendégek szereztek vezetést, de
még a szünet előtt sikerült egalizálni Milkó Dávid révén. A folytatásban Smeló Dávid gólja már a
vezetést jelentette, de erre a látogatóknak még volt válaszuk, nem

Megyei II. osztály – GEAC ötös
Remek első félidei játékának köszönhetően 5-2-re nyert a Gödöllői EAC csapata, az áldozat
a Püspökhatvan volt. Nagy Béla
együttese 32 ponttal a 9. helyen
áll csoportjában.
Pest megyei II. északi-csoport,
27. forduló: GEAC – Püspökhatvan SE 5-2 (4-0)
Gól: Abdalla Aimen, Ményhárt

párosban sem találtak legyőzőre.
Csapat Ob. III. osztály, 2-3. forduló: GSK – Nagykőrös 5:4; GSK
– Jászberény 5:4.
-tlKövetkezik:
Május 23., szombat 10 óra
Gödöllői SK – Cegléd
Villa Grande (Erzsébet-park).
czi Réka, Berze Gergely, Chovan Noémi, Chovan Viktória, Gyergyói Edit,
Juhos Balázs, Kéri Veronika, Leitner
Miklós, Maklári-Papp Judit, Marsenic
Mercedes, Pintérné Pirók Rita, Sebők
Dávid és Török Andrea.
A különítményt a magyar cselgáncs
válogatott Vér Gábor és Vér András
-bgkészítették fel.

röpLabda – vége a szezonnaK

Negyedik lett a TEVA-GRC
Mint utóbb kiderült, csak fellángolás volt az Újpest elleni hazai
győzelme a TEAV-Gödöllői RC
csapatának a bronzcsatában,
ugyanis a negyedik találkozón
ismét a lila-fehérek akarata érvényesült, ami azt is jelentette,
hogy a gödöllői hölgyek az idén
a negyedik helyet szerezték meg
az NB I-es bajnokságban.
Horváth András együttese úgy utazott
el a fővárosi mérkőzésre, hogy tudta,
nem hibázhat, mert akkor vége a meccs
előtt saját szemszögből 1-2-re álló párharcnak. Az Újpest elleni derbit ennek
megfelelően kezdte a csapat, ennek ellenére a hazaiaké lett az első szett. A folytatásban egyenlített a GRC, de mindöszsze ennyire futotta az erőből, ugyanis a

szoros szettek ellenére az UTE magabiztosan nyerte a következő két szettet, ezzel 3-1-re a mérkőzést és a párharcot is.
A gödöllői „hatos” az idei szezont tehát
a negyedik helyen zárta, a bajnoki döntőben a Vasas ellen szintén 3-1-re nyerő Békéscsaba, Vasas, Újpest hármas
mögött, valamint a kupában a 2. helyen
végzett a Gödöllő.NB I. 3. helyért, 4.
mérkőzés
Újpesti TE – TEVA-Gödöllői RC 3-1
(18, -23, 20, 19)
-li-

FutsaL – úJabb siKereK

Megvan a 25. hely
küzdelem 5-8. hely; Ács Julianna
formagyakorlat 4. hely; Ács Dorotytya formagyakorlat 3. hely; Kelemen András Ippon Shobu Kumite
(szabad küzdelem) 3. hely.
A csapat tagjai voltak még: Ács Gergely, Lengyel László, Bárdos Trisz-ttten, Edző: Ács Tibor.

Megszerezte a 25. helyet a
MAG-LOG Team CFT Gödöllő a futsal NB II. helyosztóin,
miután előbb az MTK, majd
a Törökbálint otthonában is
nyerni tudott a csapat.
Baranyai Pál együttesének három
mérkőzésre volt szüksége ahhoz,
hogy a mini-csoport élén végezzen.
A gödöllői fiatalok előbb az MTK-t
verték pályaválasztóként Csömörön
8-6-ra, majd a törökbálintiak otthonában sikerült nyernie a MAGLOG-nak 6-3-ra.

Városunk futsalosai 9 ponttal állnak
a csoport élén és már behozhatatlan
előnyre tettek szert vetélytársaikkal
szemben.
Futsal NB II. 25-27. helyekért, 2.
forduló: MAG-LOG Team CFT –
MTK 8-6 (3-4) Gól: Bencsik Roland, Farkas Péter, Magyar Zsolt
(2), Leidál Márton (3), Gruber Bálint.
Futsal NB II. 25-27. helyekért, 3.
forduló: Törökbálint – MAG-LOG
Team CFT 3-6 (1-5) Gól: Farkas P.
(3), Magyar Zs., Gruber B. (2). -li-

lett 93 találattal, míg 539-szer kellett
a hálójukból kiszedni a labdát a mieinknek.
Mácsár Gyula junior együttese 26
ponttal (13 győzelem, 5 vereség)
végzett a 2. helyen csoportjában. A
gólaránya 547 dobott és 420 kapott
gól. A házi gólkirály Gombás Máté
lett 144 góllal.
NB II. északi-csoport, 22. forduló
Budakalász SC – Gödöllői KC 3030 (13-14) Juniorok: Budakalász
– GKC 33-27
-lt-

Péter, Czuczor Attila, Müller Péter, Bánki Edömér.

Megyei III. osztály – Kötelező
alagi pontok
Nem könnyű, de kötelező három
pontot gyűjtött be a Gödöllői SK
II. Kisalagon. A 2-1-es sikerrel 63
pontos a második számú gödöllői
alakulat, ezzel a tabella 2. helyén
áll jelenleg csoportjában.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 27. forduló
Kisalag – Gödöllői SK II. 1-2 (02) Gól: Szeles Dávid, Pakuts Bar-ttna.
Pest megyei III. osztály
28. forduló
Május 24., vasárnap 17 óra
Gödöllői SK II. – Őrbottyán
KSK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

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.

2015. májuS 19.

Ajánló

gödöllői Szolgálat 9

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Május 19., kedd, 18.00:
Ferenczy Beáta (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 20., szerda, 16.30:
A népzene tanszak kiemelt hangversenye
Május 22., péntek, 17.30:
Somodi Károly (trombita, furulya)
növendékeinek hangversenye
Május 28., csütörtök, 17.30:
A zongora tanszak továbbképzős
növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZA
2015. MÁJUS 19-TŐL JÚNIUS 12-IG ZÁRVA TART!
Következő programunk:
2015. június 13-án (szombaton) 17 órakor
A „Kerttörténetek – Műtörténetek” című
csoportos, képző- és iparművészeti kiállítás megnyitó
A kiállítás 2015. október 25-ig lesz látogatható!
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 – 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

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. évi taggyűlési határozatok II.
8/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft Taggyűlése a Társaság
könyvvizsgálójának a 2014-2015. üzleti
évek könyvvizsgálatára a HANNÁK ÉS
TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1221 Budapest,
Arany János u. 62., cégjegyzékszám: 0109-367925, nyilvántartásba vételi szám:
000153) választja, melynek nevében eljáró felelős könyvvizsgáló: Hannák György
bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK:
003388), helyettes könyvvizsgáló: Gáspárné Farkas Ágota (MKVK: 002289).
A könyvvizsgáló megbízásának időtartama a 2014. június 1. napjától 2016. május
31. napjáig tart.
A Társaság könyvvizsgálójának megbízási díja:
– 2014. üzleti évre: 960 000 Ft+ÁFA,
– 2015. üzleti évre: 960 000 Ft+ÁFA.
A taggyűlés felhatalmazza a Társaság
ügyvezetését, hogy a könyvvizsgálóval
a HANNÁK ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló
és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel a megbízási szerződést a határozatban foglaltak,
valamint a határozat mellékleteként csatolt mintaszerződés figyelembevételével
haladéktalanul, de legkésőbb a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon
belül megkösse.
9/2014 (05.14.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. Taggyűlése a taggyűlési
határozat meghozatala napjával a Társaság Társasági Szerződését módosítja és
dönt a Társaság 2013. évi V. tv. szerinti
továbbműködéséről.

10/2014 ( 06.11. ) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja a Társaság és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma között kötendő, a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező közszolgáltatási szerződést.
A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság
ügyvezető igazgatóját, hogy a közszolgáltatási szerződést aláírja.
11/2014 ( 06.11. ) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja és engedélyezi
a Gödöllő Város Önkormányzata és a
Társaság között kötendő, „A Régi Ház
1914-2014, Kezdet és vég” tematikus év
rendezvénysorozat keretében a Gödöllői
Királyi Kastélyban 2014. május 29-én
nyíló, 2014. május 30 - szeptember 28.
között megrendezésre kerülő, Ferenc
József kiállítás (címe: Titánia lovagjai I. Ferenc József) megrendezésére szóló
nettó 2.000.000 Ft összegű Támogatási
Szerződést. A Támogatási Szerződés a
Határozat elválaszthatatlan melléklete.
A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság
ügyvezető igazgatóját, hogy a Támogatási Szerződést aláírja.
12/2014 ( 06.11. ) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között kötendő, nettó 7. 900.000,- Ft

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 18-24-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Május 25-31-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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
értékben, természetben nyújtott támogatásként nyújtandó támogatásról szóló Támogatási Szerződést, , mely Támogatási
Szerződés keretében Gödöllő Város Önkormányzata a 2014. április 1-től a 2014.
november 30-ig terjedő időszakban részt
vállal a Gödöllői Királyi Kastély felújított
5,6 ha-os parkfelületének és a Schimmelhof udvarának parkfenntartási feladataiban. A Támogatási Szerződés a Határozat
elválaszthatatlan melléklete.
A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság
ügyvezető igazgatóját, hogy a Támogatási Szerződést aláírja.
13/2014 (12.22.) sz. Taggyűlési határozat
A Társaság tagjai a Felügyelő Bizottság
a 2015. évi üzleti tervre vonatkozó határozatára is figyelemmel a Társaság 2015.
évi üzleti tervét a mai napon az alábbi fő
számokkal:
86. 500.000,- Ft azaz nyolcvanhatmillió-ötszázezer forint működési támogatás alapulvételével, 7.620.924.000,- Ft
azaz hétmilliárd-hatszázhúszmillió-kilencszázhuszonnégyezer forint tervezett
mérlegfőösszeggel és -73.512.000 Ft
azaz mínusz hetvenhárommillió-ötszáztizenkétezer forint tervezett mérleg szerinti
eredménnyel elfogadják. A határozat a
megküldött szavazólapok alapján készült.
14/2014 (12.22.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Miniszterelnökséggel kötendő, 2015. évre szóló, 86,5 millió
Ft összegű működési támogatásra vonatkozó Támogatási szerződés aláírására.
A határozat a megküldött szavazólapok
alapján készült.

+36/30/621-2522

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
GAZDASÁGI VEZETŐT KERES FŐÁLLÁSBAN
4 havi munkaidőkeretben
Elvárások:
Közgazdasági diploma, mérlegképes könyvelői végzettség, minimum 3
éves szakmai gyakorlat, pénzügyi és számviteli jártasság, jó szervezőkészség, önálló munkavégzés, tárgyalóképes szakmai angol nyelvtudás,
szakmai levelek megfogalmazása;
Feladatok:
A Művészetek Háza teljes gazdasági működésének irányítása (banki ügyletek, belső nyilvántartások és könyvelés ellenőrzése, beszámolók elkészítése), pénzügyi tervek és jelentések elkészítése, kontrolling és monitoring
tevékenységek, számviteli, ellenőrzési és gazdálkodási belső szabályzatok
folyamatos aktualizálása és betartatása, ügyvezető támogatása és folyamatos tájékoztatása gazdálkodási ügyekkel és jogszabályokkal kapcsolatban;
Előnyök:
TAO támogatási rendszer ismerete a kulturális területen, gödöllői vagy
Gödöllő környéki tartózkodási hellyel rendelkezés;
Betanulási időszak: 2015. június 1-15. között, hétköznapokon munkaidő
után és hétvégén,egyeztetett időpontban.
Munkaviszony kezdete: legkésőbb június 15.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Szabadság út 6.
Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajz és motivációs levél küldése
bruttó bérigény megjelölésével 2015. május 26-ig a muveszet@muza.hu
e-mail címre.

2015. MájuS 19.
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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
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

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

INGATLAN
+ Új építésű kétszintes ikerház eladó a kertvárosban, 84m2-es, 3szoba+ nappalis kulcsrakészen 21,9MFt-os i.áron 20-772-2429
+ Új építésű lakások a belvárosban eladók 300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek
nappali+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari
kocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429
+ Kazinczy krt-on, felújított, tégla 64nmes 2 szobás, erkélyes, III. emeleti lakás
eladó 10,99m-ós áron 20-772-2429
+ Eladó felújított kétszobás lakást keresek a központban fsz-III.em.-ig,13M Ft-ig!
20-804-2102
+ Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten
földszinti 2 szobás lakás, 56nm-es, felújított, egyedi fűtésmérős, műanyag nyílászárós l0,9Mós i.áron. 20-772-2429
+ Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás,
garázzsal, teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt!
20-539-1988
+ Eladó két szobás erkélyes felújított lakás Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.5M Ft
(20)804-2102
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+ Központ közelében, jó állapotú, 2007ben épült, 94m2-es, nappali+ három
szobás ikerházi lakás kis kerttel eladó!
Iár:22.9MFt! 20-539-1988
+ 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
+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/
Iár:13.5MFt. (20)804-2102
kiadó, üzlet, iroda, masszázsszalon, egyéb
+ Gödöllő központjában, négy lakásos célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi beszetársasház második emeletén nappali+két relve. Ingyenes parkolás. Tel.: 30/2242-653.
szobás cirkós lakás kedvező áron eladó!
Iár:19.5MFt! 20-539-1988
+ Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 emeletes, téglából épült házban egy 52nm-es, 3.
+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
emeleti, konvektoros, igényesen felújított lu100-180m2 családi házat vagy eladó telxuslakás, beépített konyhabútorral, konyhai
ket. 20-944-7025
gépekkel. I.á.: 9,2 mFt 20-919-4870
+ Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház
Gödöllő új építésű részén eladó! Saját + (3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet
telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivite- park közelében a Körösfői utcában egy
lezés, referenciákkal rendelkező építő. 2szobás teljesen felújított ikerház külön
utcai bejárattal, hozzá tartozó kis kerttel,
Iár.:29,9MFt 20-944-7025
borospincével, terasszal, sok-sok örök+ Sürgősen Eladó lakást keresek köz- zölddel telepített. Az udvarban téglából
pontban (20)804-2102
épült kerti szauna, mosdóval, zuhanyzóval
+ kemence. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház, tulajdonostól áron alul Gö- + Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában
döllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Te- egy 60nm-es, 1,5 szobás, földszintes, vehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. gyes építésű, száraz lakóépület 370nmKét különálló szint, mindkettőn konyha, es telken. I.á.: 10,5 mFt 20-919-4870
fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz
tartozik még egy teljesen külön bejáratú + (3869) Eladó Gödöllő királytelepi részén
lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő, konyha. egy 1000nm-es szép ősfás, bokros, fe2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 nyős, szépen gondozott, újonnan telepített
mFt. Tel.: 20-3464-718.
díszkertes telken egy nappali+3szobás szigetelt teljesen felújított, terasszal ellátott
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
135nm alapterületű polgári családi ház. Az
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 füringatlan nagyon csendes nyugodt helyen
dő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gontalálható. Telken belül 2 kocsira alkalmas
dozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
kocsi beálló van kialakítva. Az épület sarokdupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.:
telken helyezkedik el, mely tökéletes élet30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
teret biztosít. I.á.: 36 mFt 20-919-4870
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázs+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
beálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű lakó+ Eladó Domonyvölgyben 5000nmes kül- ház konvektoros fűtéssel 1182nm-es telterületi ingatlan egyben vagy osztva tel- ken. A tetőtér beépíthető. A ház keskeny,
kenként. Egyben az irányár 6mFt, osztott ezért a keresztben lévő gerendák miatt az
telkenként 1,2mFt. A telek üres, panorá- összes belső fal kiüthető és tetszés szerint
más és a villany bevezetése folyamatban. átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani
20-919-4870
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 földszinti
részén (110nm) jelenleg fodrászüzletnek
kialakított üzlethelység található vizesblokkal, egyéb helységekkel. Igényes megjelenésű, mutatós. I.á.: 45mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy
58nm-es, téglaépítésű, luxuskivitelű lakás
16nm-es terasszal, liftes házban. Eladási
ár: 22,5 mFt 20-919-4870
+ (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
+ Eladó Gödöllőn a nagyfenyvesben egy
6 lakásos társasházban 2000nm-es telken egy 58nm alapterületű konvektoros,
társasházi öröklakás, mely áll egy nappali-étkező-konyhából+2szobából. Az ingatlanhoz tartozik közös megegyezéssel
használt telekrész, mely el van kerítve, díszbokrokkal, cserjékkel van telepítve. I.á.:
14,5 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
+ (3555) Eladó Gödöllőn a Szőlő utcai lakótelepen egy 69nm alapterületű, 3szobás,
étkezős, a lakóparkban található lakások
közül a legnagyobb méretű, összkomfortos,
felújított öröklakás nagyméretű déli, fekvésű
loggiával. I.á.: 14,7 mFt 20-919-4870
+ (3895) Eladó Mogyoród tölgyesi részén
a HÉV közelében egy új építésű, 40nm-es
dryvittal szigetelt, kifogástalan állapotú,
nappali+1szobás, összkomfortos, központi fűtéses, téglaépítésű családi ház. A
telek mérete 1296nm, mely 2 utcára nyílik, osztható. Egyébként az ingatlan másik
végében egy jó állapotú típus faház található. I.á.: 18,9 mFt 20-919-4870
+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a
Kiss József utcában egy nappali+3szobás
90nm alapterületű családi ház. A ház alatt
90nm szuterén van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi rendelőnek,
egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas.
A nappaliból egy kertkapcsolatos terasz
van kialakítva. I.á.: 35mFt 20-919-4870
+ (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
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+ Eladó Gödöllő kertvárosának legjobb ALBÉRLET KIADÓ
részén egy 900nm-es közművel ellátott
+ 2db 25 nm-es és 1 db 50 nm-es lakás
építési telek. I.á.: 21,5 mFt 20-919-4870
kiadó. Tel: 70/779-8529
+ Eladó Gödöllőn 951 m2-es telken lévő
tégla építésű Szabó P. utcában található + Két szobás társasházi 1. Emeleti örök80 m2-es családi ház irányár: 24,3 MFt. lakás egyik szobája társbérletbe kiadó
Gödöllő központjában. Érd.: +36-70-318www.lipcsey.com 30/6336-110
2127 (egész nap)
+ ASZÓDON központban tulajdonostól
38 nm-es, felújított, földszinti lakás sür- + Szoba fürdőszobával kiadó. Tel:
20/9455-583.
gősen eladó. Tel: 70/384-4813
+ Gödöllőn a Szent János utcában eladó + Gödöllőtől 10 km-re Valkón albérlet kiegy 40 nm-es, másfél szobás, tégla épí- adó vagy eladó. Külön bejárattal 1 szobás,
tésű, egyedi fűtésű, vízórás társasházi la- összkomfortos lakrész. Hívjon bizalommal,
kás, 3 nm-es tárolóval. Tel: 70/6985-164 biztosan megegyezünk! Ár megegyezés
szerint. Tel: 70/215-4866, 70/630-2830
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában
második emeleti 2 szobás, étkezős, 64 + Gödöllő központjában egy 90 nm-es
nm-es lakás. Nincs felújítva. Azonnal köl- igényes lakás és egy 32 nm-es garzon június 1-től kiadó. Érd: 30/9-617-621
tözhető. Iár: 12,5MFt. Tel: 20/424-8180
+ Gödöllő kertvárosban 3 szobás családi + Kiadó a Fenyvesben Gödöllőn 90nm csaház 154 nöl-es telken tulajdonostól eladó. ládi ház felső szintje külön bejárattal. Parkolás az udvaron. Átalány rezsi. Közel busz,
Iár: 19 MFt. Tel: 30/851-3255
vonat, boltok. 70E+rezsi. 70/381-8029
+ Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton kétszobás, földszinti, erkélyes, gázfűtéses + Gödöllőn, Erzsébet királyné körúton
53,4 nm-es lakás műanyag nyílászárókkal 3szobás albérletben 2szoba kiadó jún.1től. (Külön is.) A lakás teljesen felújított,
12 M Ft-ért. Tel: 20/220-3437
berendezett (hűtő, mosógép, bútorok, ká+ Zöldövezet a b
elvárosban! 100nöl par- beltévé, Wifi, vízóra stb.) 70/296-9590
kosított telken épült 100nm-es alapterületű
nappali+2 szobás családi ház nagyon szép + Szuterén külön bejárattal, egyedi méfából épült garázzsal, nyári konyhával eladó. rőórákkal június 1-től 40.000,-Ft-ért +1
Centrum 10 percre gyalog, távolsági buszok havi kaucióval kiadó. Tel: 20/566-9767
megállója 1percre. Iár: 21MFt. 70/608-2999

KÍNÁLA
LATUNKBÓL:• Gödöllőn, a belvárosban, az Átrium
Üzletházban 28 nm-es üzlethelyiség eladó. Iá:9,8 mFt.
• Gödöllőn,124 nm-es, földszinti, teraszos, újszerű
lakás saját (100 nm-es) kert
rttel eladó. Iá: 24,5 mFt.
• Az Erzsébet park közelében 62 nm-es, 1+2 fél szobás, 4. emeleti, erkélyes lakás eladó. Iá.: 10,7 mFt.
• Turán, a központban a hatvanas években épült
parasztház 956 nm-es telken eladó. Iá:4,2 mFt.

+ Gyógytornász kolléganőt keresünk gödöllői fitnesz klubba. Jelentkezni lehet:
30/2216-215
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk pizzaszakácsot. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címen lehet fényképes
önéletrajzzal
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi
szakácsot. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címen lehet fényképes
önéletrajzzal
+ Opel Gaál Márkaszerviz gödöllői munkahelyre autószerelő kollégát keres. Több éves
gyakorlattal; önállóan dolgozni tudó; Opel,
Volkswagen, Ford típus ismerettel; felhasználó szintű számítógép ismeret; jogosítvány.
Kiemelt kereseti lehetőség. Teljesítmény
arányos bérezés. Szakmai tréningek. Bejelentett állás, hosszú távra. Jelentkezni lehet
fényképes szakmai önéletrajzzal e-mailen:
gaalautohaz@opelgaal.hu, Gaál Autóház
Kft. 2100 Gödöllő, Rét utca 18.

+ Gödöllői munkahelyre gyakorlattal, ven+ Valkón eladó 3 szobás, konvektoros ÜZLET, IRODA, GARÁZS
dégkörrel rendelkező FODRÁSZT kerecsaládi ház nagy telekkel (fele szőlő és
sünk. 20/9520-016
+
Gödöllő
belvárosában
56
m2-es,
utca
gyümölcsfák): 5,5 MFt. Érd: 20/426-8168
frontra néző, saját zárt parkolóval, légkondi+ Olcsón eladó Perczel Mór utcában be- cionálóval rendelkező helyiség (üzlet, bemukerített 721nm, 18nm-es utcafrontú telek, tató terem, iroda hasznosítására is alkalmas)
6x5-ös faházzal (felújítandó). Áram, víz hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356.
van. Iár: 4,3M Ft. 20/5433-261
+ Kossuth Lajos utcában, ikergarázs egyik
+ Gödöllő központjában a Szabadság úton fele hosszú távra kiadó. Tel.: 20/458-2002.
eladó egy 69nm-es, 2,5 szobás, 4.em. vízórás, cirkófűtéses, panorámás lakás. Ét- + Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kezőkonyha, fürdőszoba, különálló WC, tá- kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
gas erkély. Ár: 12,9M Ft. Tel: 30/645-2020 20/9455-583.
+ Sürgősen eladó egy 60 nm-es, összkomfortos házrész 2 lakásos, társas családi házban Gödöllőn az Alvégen. Tömegközlekedés, városközpont 10-15 percre.
Iár: 8,9M Ft. Tel: 70/931-3283

+ A Petőfi téren 57 nm-es üzlet vagy iroda
eladó vagy kiadó. Tel: 70/779-8529
+ A Dózsa György úton a Shell mellett
terület kiadó zöldségesnek, ill. büfének.
Tel: 30/9467-702

+ Eladó Gödöllőn a Szilágyi E. utcában
+ Gödöllőn a szökőkútnál 17 nm-es üzlet1000nm-es parkosított telken, 110nm-es
helyiség kiadó. Tel: 30/272-8158
3szobás családi ház. 100nm-es melléképület, ásott kút, pince. 30/402-7276
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
KIADÓ!! 10EFt/hó (20)804-2102
+ DOMONYVÖLGYBEN a Strandtó és a
Kettes horgásztó között eladó kettő egymás mögötti, egyenként 300 négyszögö- ÁLLÁS
les telek. Befektetésnek is kiváló ingatlan.
Érd: 20/260-8636
+ Turisztikai területre keresünk értékesítő munkatársat. Idegen nyelvek ismerete
+ Gödöllő belvárosában a Remsey krt-on előny. Jelentkezni fényképes önéletrajz2015. júniusi átadással eladó utolsó la- zal az online.turizmus@yahoo.com e-makás! Nappali+3 szoba, 2fürdő. Ár: 24,5M il címen lehet.
Ft. Tel: 70/3660-999, 70/7733-222

14 GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT

2015. MÁJUS 19.

+ Felvételre keresünk VILLANYSZERELŐ szakmunkást. Munkavégzés helye:
Gödöllő és környéke. Érd: 30/479-5807,
30/949-3326

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

+ Gödöllői szalonba keresek munkájára
igényes PEDIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST,
MASSZŐRT. Nem alkalmazottnak. Tel:
30/2682-084

+ VILLANYSZERELŐT keresünk budapesti csapatunk bővítéséhez. A munkahely változó, Pest-megyében dolgozunk.
Jelentkezni e-mailben, vagy telefonon:
fer.amper@gmail.com, 30/701-1015

Francia tulajdonú műanyagipari vállalat
isaszegi üzemébe gyakorlattal rendelkező gépbeállítókat és operátorokat keres 3 műszakos munkavégzésre
az alábbi elvárásokkal:

+ Gödöllői Minőségi felvágottak és sajtos üzletünkbe ELADÓT keresünk. Cím:
Gödöllő, Petőfi tér 4–6. Jelentkezni önéletrajzzal személyesen, vagy telefonon a
20/393-9209 számon.
+ Veresegyházi étterembe keresünk gyakorlattal rendelkező SZAKÁCSOT és
KÉZILÁNYT állandó munkakörbe. Érd:
20/920-4449

Gépbeállító: -érettségi illetve műszaki
előtanulmányok,
-műanyagfröccsöntésben szerzett legalább 3-5 év gyakorlat
Operátor: -betanított munkára alkalmas,
pontos, precíz
-ipari területen szerzett tapasztalat előny
Jelentkezés: önéletrajzzal a következő
címre: TBMI Hungary Kft.
2117 Isaszeg, Hrsz. 0185/47,
Tel: 06-28-510-682.

+ 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

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy akezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ Minden, ami fából van! Régi bútor felújítás, új bútor készítés (konyha, beépített szekrény), lépcső készítés, burkolás,
egyedi nyjlászáró készítés. Tel.: 30/91120-28, 30/490-16-17.

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-5921856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes felméréssel, több éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ 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

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/543-1775, e-mail: info@
ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+ 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
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+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 30/333-9201
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. ÜDÜLÉS
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. + KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! SzakHadnagy Árpád 20/311-7470
képzett 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.
+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL.
Tel: 70/633-5772
TÁRSKERESŐ
+ PARKETTÁS: 70/505-1177.
+ Párját keresi megbízható, intelligens,
+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍjólelkű, nikotinmentes úriember szeméTÁS. Fák, bokrok, ültetvények: kivágása,
lyében hasonló adottságokkal rendelkező
metszése, motoros géppel permetezé171/68/49 éves diplomás, csinos hölgy.
se, újratelepítése. Rotációs kapálás,
E-mail: majusi.mosoly@gmail.com
gyomtalanítás. Fűnyírás, sövénynyírás,
fűkaszálás. Árok és ereszcsatorna tisztí- + 50 éves osztrák férfi 30-55 éves társnőt
tás. 30/747-6090
vagy feleséget keres. Lakcímes levelek:
Postfach 653., 4021 Linz, Austria
+ FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával. Gyümölcsfák és örökzöldek per- + 30 éves fiatalember megismerkedne
metezése motoros permetezőgéppel. korban hozzáillő hölggyel (max. 40). Hívj
Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék el- bizalommal! Tel: 70/630-2830
szállítás (fű kivételével). 06-20-922-4400
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
+ Gödöllői érettségizett nem italozó, lein- 20/9455-583.
formálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, ADÁS~VÉTEL
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
Fakivágás. 30/402-7276
minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630
8518
763
+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Kisebb-nagyobb szobafestést,
+ Almásy Katalin vásárol legmagasabb
mázolást és egyéb tapétázást, kerítések,
áron bútorokat (romosat is), festményefaházak lakkozását, kültéri festéseket válket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
lalok. 70/576-8925
szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt,
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot,
OKTATÁS
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148

+ 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: 06/1293-1759, 70/9420806, 20/465-1961
+ GYAPJÚSZŐNYEGEK eladók. Robinson típusú, natúr
színű, kitűnő állapotú. 2x3m 10.000 Ft;
1x3m 5000 Ft. Tel:
20/595-0792
+ Eladó régi 7 db-os
hálószoba bútor matraccal, ágyneművel,
terítővel, valamint 2
és 3 ajtós szekrény,
világos színű dohányzó asztal 2 fotellel,
régi tálalószekrény.
Tel: 30/486-1445
+
KÖNYVEKET,
KÖ N Y V TÁ R A K AT,
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar
és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül
a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
Propolisz
kapható. 3kg fölött
házhoz
szállítjuk.
30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Hársméz, Méz2014. 720ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913

+ 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

+ 21 éve működő betéti társaság eladó.
Tel.: 20/3464-718.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. MÁJUS 26.
Megfejtés: József Attila aktuális versének első két sora.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gonda Lászlóné, Erzsébet királyné
krt.21., Tuboly Imre, Szent János u. 1/c.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pongrácz Márta, Országalma u.
35., Csarnó György, Remsey J. krt. 4.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Benczéné Molnár Ilona,
Szőlő u. 24.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Szarka Szintia, Erzsébet királyné krt. 11., Márkus Milán,
Kertész köz 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bánhegyi Beatrix, Fácán sor 72., Mukk Péter, Pál László köz 5.
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