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• TerjeszTői ára: 75 fT

A tervek szerint haladnak a máriabesnyői P+R
parkoló munkálatai. Az átadás június közepére
várható.
(3. oldal)

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

A legmagasabb pontszámmal jutottak tovább a
„Gödöllei legények” a Felszállott a Páva vetélkedő következő fordulójába.
(5. oldal)

Május 31-én, vasárnap ismét gyermeknapi futóverseny! Regisztráció 7.30-tól, rajt 8.30-kor.
(részletek a 8. oldalon)

AHOL IGAZI ÉLMÉNY A FÖLD ALATTI SÉTA

GIM-ház

Az aluljárókról a legritkább esetben jut a művészet az emberek eszébe,
kivéve talán azoknak, akik
jól ismerik a városunk központját az Alsóparkkal öszszekötő létesítményt, ahol
évek óta szemet gyönyörködtető és szívmelengető alkotások fogadják az
áthaladókat. Az aluljáró
most ismét megszépül, köszönhetően a Városi Múzeumnak és a gödöllői iskolásoknak.

Fotó: Korondi Judit

Kertté szépül az aluljáró

A városközpontban kialakított
aluljárón naponta közel tízezer
ember halad át, gödöllőiek, turisták,
akiket gyakran látunk megállni, mosolyogva fotózni egy-egy kép előtt,
ami városunk diákjainak keze munkáját dicséri.

A festés a múlt héten kezdődött
meg a Gödöllői Városi Múzeum koordinálásával. A Damjanich János, az
Erkel Ferenc, a Hajós Alfréd, a Petőfi
Sándor Általános Iskola és a Waldorf

iskola tanulói, valamint a Török Ignác, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium és a Református Líceum
diákjai már elkészítették alkotásaikat, s elkészültek Klacsán Sára (Pre-

Finisszázs
montrei), Papp Kata (Hajós)
és Zachár Dorottya (Török)
munkái is, akik önálló festményeket varázsoltak a falra.
Erre első alkalommal nyílt
lehetőség, korábban csak az
intézmények kaptak felületet.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Madách Imre
Szakközépiskola tanulói a héten dolgoznak, s szintén a héten készíti el festményét Hódi
Rezső grafikusművész is, így
az aluljáró két oldalán az ő képeivel „nyílik meg” az a képzeletbeli kapu, ami a mesebeli
kertbe vezeti az arra járókat.
Az aluljárót valóban kertté
varázsolták az ifjú festők, az idén
ugyanis – kapcsolódva a tematikus
évhez – a „Művészetek kertje” volt a
program mottója.
(folytatás a 6. oldalon)

A Múzeumok Világnapjáig
láthatták az érdeklődők a Juhász Árpád emlékkiállítást a
GIM-házban. A kiállítás zárónapján különleges program
várta az érdeklődőket.

A GIM-ház a Múzeum Sajtókávéház
tagjait is meghívta az eseményre,
amelyen Őriné Nagy Cecília, a kiállítás kurátora tartott tárlatvezetést,
majd kapcsolódva a kiállításhoz,
a Fóti Népművészeti Szakközép-,
Szakiskola és Gimnázium népviselet
bemutatója következett, aminek során a végzett diákok diplomamunkáit
(folytatás a 6. oldalon)
mutatták be.
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Képviselő-testületi ülés
VÜSZI: minimumon a
költségek
A VÜSZI Nonprofit Kft. alaptevékenysége veszteséges, vállalkozási tevékenysége nyereséges volt és az utóbbi
nyomott többet a latban. A társaság
összbevétele 769 millió forint, adózás
előtti nyeresége 10, adózás utáni nyeresége 1,3 millió forint. Lantai Csaba
ügyvezető elmondta, hogy parkgondozási alapfeladatok területén több éves
erőfeszítés – például jobb szervezés és
logisztika, olcsóbb beszerzések – eredményeként 2012-höz képest sikerült
évi több tízmillió forinttal lejjebb szorítani a költségeket. A téli hóügyelet 39
millió forint kiadási összeggel zárt, ennél olcsóbban már nem lehet ellátni a
feladatot a minőség romlása nélkül, és
ugyanez mondható el a temető fenntartási feladatról is. Az idén megpróbálják
a gyepmesteri telepet önkormányzati
ingatlanra áthelyezni, mert a múlt évben már bérleti díjat kellett fizetniük
a használt területen. A mérleg szerinti
eredményt az informatikai háttér fejlesztésére fordítják.

Nonprofit Kft. igazgatója kiemelte: a
saját bevétel magas arányában közrejátszik, hogy a nézőszám alapján TAO
támogatásban részesül a Művészetek
Háza. Más számok is imponálók: tavaly 241 ezer látogatást regisztráltak,
47 ezer jegyet adtak el az épületben
rendezett programokra, a külső helyszínes eseményekkel együtt 57 ezret.
Több mint 2000 rendezvényük volt,
ebből 330 kulturális. A kft 1,3 millió
forint nyereséggel zárta 2014-et.
A múlt évben Gödöllő kulturális csoportjai a szarvasi víziszínpadon mutatkoztak be. Tervezik a folytatást
más városokban. A városi művészeti
csoportok értékét jól tükrözi, hogy a
Talamba Ütőegyüttes a Művészetek
Palotájában adott telt házas koncertet.
Békéscsabán játsszák jelenleg az Orientet, s a zenés mű meghívást kapott a
Nemzeti Színházba és a pécsi színházi
találkozóra is.
Az adatok azt mutatják, jó döntés volt a
művelődési központ átalakítása, hangsúlyozta a polgármester. A produkciók
egyre nagyobb bevételt termelnek, s itt
nőtt fel a Fricska is, amely már Angliában szerez híveket.

Elköszönt Hatolkai Szaniszló
Az 5000 főt, elsősorban óvodást és iskolást étkeztető Kalória Nonprofit Kft.
bevételei 7 millió forinttal haladták
meg a 794 millió forintos ráfordításokat. A gazdálkodás eredményét eredménytartalékba helyezi, aminek az
összege így 69,3 millió forintra emelkedik. A zavartalan működés a múlt
évben megkívánta, hogy 19 millió forint összegben pótolják tárgyi eszközeiket. A legnagyobb tétel három gázüst
beszerzése volt 4,1 millió forintért.
Az idei beszámoló azért volt különleges, mert 21 év után búcsúzik a kft.
éléről Hatolkai Szaniszló. A nyugdíjba vonuló ügyvezető felidézte e hoszszú szolgálati idő élményeit, értékeit,
méltatta kollégáit, majd kedvesen
ecsetelte a következő, szabadidőben
bővelkedő időszak várható megpróbáltatásait és megköszönte munkájának
támogatását a képviselő-testületnek. A
testület határozatot hozott ügyvezetői
munkaviszonyának megszüntetéséről
és önzetlen, lelkiismeretes szakmai,
vezetői munkájáért, a városért végzett
szolgálatáért egyhangúlag 6 havi jutalmat állapított meg a számára. Gémesi György személyesen is köszönetet
mondott Hatolkai Szaniszlónak.

Gazdaságilag is sikeres a
Művészetek Háza
A közgondolkodás már régen elfogadta, hogy a kultúra áru, a közvélekedés
szerint pedig sokba kerül. Gödöllőn az
utóbbival kapcsolatban érdekes jelenség figyelhető meg. Míg országos átlagban a művelődési intézmények költségvetésének 70 százalékát a fenntartó
önkormányzatok fizetik, s 30 százalék
a saját bevétel, városunkban az arány
majdnem fordított: 39 százalék önkormányzati támogatás, 61 százalék saját
bevétel. És mégis magas a színvonal!
Kovács Balázs, a Művészetek Háza
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Piac és távhő: túlteljesített
tervek
A Gödöllői Piac Kft. bevételi tervét 4
százalékkal túlteljesítette, 8,5 százalék
költséget megtakarított. A költségtakarékos gazdálkodás és a bevétel növekedési ütem együttes hatásának következményeként alakult ki a tervezetett
meghaladó 4,3 millió forint mérleg
szerinti eredmény.
A Gödöllői Távhő Kft. eredményes
felülvizsgálati kérvényt adott be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a távhőszolgáltatási
támogatás mértéke kapcsán, ennek köszönhetően a hivatal támogatás mértékét felemelte, így a tervezett 32 millió
forint veszteséggel szemben 5,6 millió
forint eredménnyel zárta a múlt évet.
A társaság alapfeladatát teljesítette, a
rendelkezésére álló erőforrásokat jó
hatékonysággal használta fel, lejárt
esedékességű köztartozása nincsen.

Nyereségesen üzemel a szálloda
A G-Magistratus Szálloda Zrt. 2014.
évi gazdálkodásáról beszámoló Laurán Csaba igazgató elmondta, hogy
a tavalyi volt az első teljes év az új
vezetés égisze alatt. Az üzleti tervet
teljesítették. A szobakapacitás kihasználtság 15,4, a szállodai árbevétel 11
százalékkal emelkedett. A költségek
csak kisebb mértékben 3,25 százalékkal nőttek 2013-hoz képest.
A szálloda üzemeltetési eredménye
2013-ban 52 millió forint volt, amit
2014-ben 13 millió forinttal növeltek.
A mérleg szerinti eredmény két éve
mínusz 22 millió forint volt, tavaly
5,3 millió forint nyereség keletkezett.
Ezek az adatok stabil gazdálkodásról
adnak képet. Az üzemeltetés jó irányba
indult el. Az étterem bérlője beruházásaival emelte a szálloda színvonalát.

Elkészült a relaxációs sziget is. A zrt.
3,6 millió forint idegenforgalmi adót,
közel 3 millió forint iparűzési adót és
15,2 millió forint bérleti díjat fizetett
be az önkormányzatnak.

Új környezetvédelmi program
készül
A környezet védelméről szóló törvény
alapján az önkormányzatoknak önálló
települési környezetvédelmi programot kell kidolgozniuk, amit a képviselő-testület hagy jóvá. Gödöllő első
környezetvédelmi programja 2001-ben
készült el az Agruniver Kft. gondozásában, majd két felülvizsgálat alapján
2009-ben íródott meg az újabb 6 évre
szóló dokumentum.
A 2015-2020 közötti program tervezetét a Wenfis Kft. készítette elő, ezt első
olvasatban tárgyalta a képviselő-testület. Az előterjesztés letölthető a www.
godollo.hu/polgarok/ulesek/meghivok
oldalról.
A programterv készítői először bemutatták, hogyan teljesültek a 2009
és 2014 közötti időszakra vonatkozó
program célkitűzései.
2013-ban bevezették a házhoz menő
zsákos szelektív hulladékgyűjtési
rendszert. A biológiailag hasznosítható hulladékot vegetációs időszakban
2 hetente gyűjtik be a lakosságtól és
komposztálják. A szennyvízkezelés
korszerűsítése érdekében sikeresen
pályázott a város. A projekt 1.166 milliárd forintból, 85 százalékban európai
uniós, 15 százalékban önkormányzati
finanszírozásban valósul meg. Mára a
város útjainak túlnyomó része szilárd
burkolatú, jelentősen csökkentve a
szálló por mennyiségét. A város fejlődése és az új területek parcellázása

szükségessé teszi az útépítési program
folyamatos felülvizsgálat. Az elkerülő út összköltsége becslések szerint 2
milliárd forint, megvalósítása csak pályázati úton, vagy állami segítséggel
lehetséges. Pályázati pénzből megújult
az Alsópark és a Felsőpark. Előbbiben
új közlekedési utakat és sétányokat
alakítottak ki a régiek renoválása mellett. Részben megújult a park növényzete is. A környezetvédelmi szemléletű
oktatás, nevelés területén az 500 millió
forintos támogatással megépült Zöld
Óvoda környezetbarát megoldások tárházát vonultatja fel.
A program 2015 és 2020 között a következő fejlesztési célok megvalósítását javasolja: a gödöllői ivóvízbázis minőségének megőrzése, a városi
csapadékvíz elvezető hálózat folyamatos karbantartása, fejlesztése és a
kritikusnak számító pontok átépítése,
a „tiszta” csapadékvíz alternatív felhasználása, amivel elsősorban az ivóvíz kiváltása lehetséges, a városi levegőminőség vizsgálatok elindítása, a
házi komposztálás támogatása, a városi hulladékudvar beindítása, zajmérés
az autópálya mentén és a belváros zajterhelésének vizsgálatára, a megújuló
energia nagyobb arányú felhasználása,
a geotermikus energia felhasználása a
városi energiahálózatban, a lakossági
energiafelhasználás mérséklése, városi fenntartható energetikai akcióterv
készítése, a szennyvíztisztító telep és
a közvilágítás energiafelhasználásának
mérséklése, kevesebb és környezetbarát anyagok alkalmazása a síkosságmentesítésben, Gödöllő belterületén a
közlekedés javítása, a környezeti gondolkodás formálása elsősorban a fiatal
korosztály körében.

Új rendelet a taxi-szolgáltatásról
Ugyancsak új rendeletet alkottak a személytaxival végzett személyszállítási
szolgáltatás feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének
rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás
hatósági áráról. Szolgáltatásaik szabályozásának átfogó reformját a taxisok
is kezdeményezték.
Bekerültek a szabályozásba a taxikkal
szemben támasztott követelmények,
s bevezetik a „matricarendszert”. Ez
a taxiállomás használati engedélyhez
tartozó egyedi jelzés, a mozgásban
lévő, illetve távolabb álló gépkocsi
engedélyének ellenőrzését is lehetővé
teszi.
Sarkalatos pontja a rendeletnek a hatósági ár bevezetése a város területén. Az
alapdíj 450 Ft, a távolsággal arányos
egységdíj 280 Ft/km, az idővel arányos egységdíj 70 Ft/perc. Az általános díjtétel alól mindössze két időszak
tekinthető kivételnek, szenteste és éjszaka, valamint szilveszter éjszaka. A
szolgáltatók kérésének megfelelően,
ezen időintervallumok alatti fuvarok
esetén, a kirívóan nagy forgalom miatt, a távolsággal arányos egységdíj
560 Ft/km.
A fentiek mellett pontosan kijelöli a
rendelet a vasútállomásnál lévő taxi
megállókat és szabályozza a működésüket. A gördülékeny utaskiszolgálás
érdekében az Állomás téri önkormányzati parkoló területén is kijelöltek egy
területet, amelyről a gépkocsik könynyen átállhatnak az állomás előtti várakozó helyre, amennyiben ott utasfelvétel miatt férőhely szabadul föl.
lt

A múlt heti lapunkban megjelent képviselő-testületi üléshez kapcsolódó Rejtély című írásunkra reagálva a
FIDESZ gödöllői szervezetének két önkormányzati képviselője, Molnár Árpád és Simon Gellért, akik a képviselő-testület május 14-i ülésén arra hivatkozva nem jelentek meg, hogy nem kapták meg a meghívót, helyreigazítási
kérelemként az alábbi nyilatkozatot juttatták el részünkre.
Megfejthető a rejtély
Az eddigi gyakorlattal ellentétben a május 14-i képviselő-testületi ülésére postai úton, és egyéb formában nem kaptunk
meghívót, azt kizárólag elektronikus formában küldte számunkra a Polgármesteri Hivatal.
Az értesítés módjának változásáról előzetesen nem értesítettek bennünket.
A Hivatal által „ToldACuccot”-al küldött meghívót az email fiók „spam”-ként kezelte.
Véleményünk szerint a Titkárság feladata meggyőződni arról, hogy a kiküldési mód megváltozása esetén minden érintetthez eljutott a meghívó.
A technikai kivitelezés magával hordozta a hiba lehetőséget. Álláspontunk szerint Gödöllő Város Polgármestere elhamarkodott tájékoztatást adott az ügyben.
Gödöllő, 2015. május 21.
Tisztelettel,
Molnár Árpád
Simon Gellért
képviselő
képviselő

Bár – mint az a fentiekből is látható – Molnár Árpád és Simon Gellért a képviselő-testület május 14-i ülésének meghívóját és anyagát – ahogyan azt ők korábban kérték – e-mailt üzenetként kapták meg május 8-án, ami sajnálatosan
mindkettőjük számára spam üzenetként érkezett meg. Szerkesztőségünkben azonban továbbra is felmerül a kérdés: Ha
az anyagot nem látták, miért nem érdeklődtek a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályánál, ahol a munkatársak mindig
rendelkezésükre állnak? Hiszen a képviselő-testületi ülés napját ők is pontosan tudták, mivel részt vettek a február 5-i
ülésen, ahol elfogadták az első félévi munkatervet, s egyeztették az időpontot. De a május 7-i rendkívüli testületi ülést
követően is, valamint a városi honlapról is információhoz juthattak a képviselők; a honlapon ugyanis május 9-én közzétették a következő ülés meghívóját.
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Hatékony és biztonságos szennyvíztisztítást várnak az új teleptől
A gödöllői szennyvíztisztító telep fejlesztésének pozitív hatásairól kérdeztük az üzemeltető, a Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) vezető munkatársát, Szabó Péter
csatornázási főmérnököt, aki
bemutatta a fejlesztés fő lépéseit, azok előnyeit, valamint
felvázolta azt is, hogy miért
fontos a korszerű szennyvízkezelés.
– Milyen előnyökkel jár ez a korszerűsítés?
– Gödöllő Város Önkormányzata
2013-ban az A-Híd Zrt-t bízta meg a
szennyvíztisztító telep korszerűsítésével, ami magában foglalta a meglévő technológiai és gépészeti berendezések modernizálását, valamint egy új
szennyvízkezelő biológiai reaktor-sor
megépítését. Így a fejlesztések után a
telep minden jelenleg hatályos kibocsátási határértéknek megfelel majd,
és elegendő kapacitással rendelkezik
a város demográfiájából prognosztizálható következő 30 évre is. A felújított telep az üzemeltetés szempontjából biztonságosabbá válik, mivel a
két párhuzamos biológiai tisztítósor
a legtöbb szennyező komponens ese-

tében külön-külön is képes
megfelelően megtisztítani a szennyvizet, illetve a
modernizált gépészetnek és
folyamatirányító rendszernek
köszönhetően csökken a meghibásodások száma.
Az Európai Unió által finanszírozott telepfejlesztés eredménye egy
olyan szennyvíztisztító telep, amely
a keletkező kommunális szennyvizet
hatékonyan és biztonságosan tisztítja
meg.
– Mit gondol, mit tehet a lakosság azért, hogy a megújuló létesítmény minél hosszabb ideig problémamentesen működjön?
– A korszerűsített szennyvíztisztító
telep működésére komoly veszélyt jelentenek a szennyvízcsatorna hálózaton keresztül beérkező, oda nem illő
„idegen anyagok”. Ilyenek például a
nagyobb méretű szilárd hulladékok,
textíliák, vegyszerek, festékek, de
a csapadékvíz is komoly üzembiztonsági kockázatot jelent. A társaság
által üzemeltetett csatornahálózatot
kizárólag a kommunális szennyvíz elvezetésére hozták létre. Amennyiben
nagyobb mennyiségű csapadékvíz
kerül a szennyvízcsatorna hálózatba,
az gondot és többletköltséget okoz,

rendezettebb, biztonságosabb

Készül a P+R Máriabesnyőn

továbbá szélsőséges esetben a szennyvíz kiömléséhez és ezáltal fertőzésveszély kialakulásához is vezethet. A
rendszerbe jutó csapadékvíz miatt a
szennyvíztisztító telepen megnövekszik az érkező szennyvíz mennyisége és megváltozik annak minősége,
ennek határértékek alatt tartása olyan
költséges technológiai beavatkozásokat igényel, melyek környezettudatos
lakossági magatartással megelőzhetőek.
A korszerűsített szennyvíztisztító
telep jó állapotának megőrzése érdekében a DMRV Zrt. Gödöllő Város
Önkormányzatával együttműködve a
közeljövőben az illegális csapadékvizek felderítése érdekében ellenőrzéseket fog végezni, amelyben számítunk a lakosság közreműködésére is.
(x)

gödöllőt is érinteni fogja a bkv-sok sztrájkja

Nem árt előre megtervezni az utazást!
Káoszt okozhat a júniusra
meghirdetett kétnapos BKVsztrájk. A közlekedési cég dolgozói magasabb bért követelnek. Ha addig nem egyeznek
meg a cégvezetéssel, júniusban leállnak trolik, HÉV-ek, villamosok, buszok és metrók is.
Sztrájkot hirdet öt BKV szakszervezet
a június 11. üzemkezdettől június 12.
üzemzárásig tartó időszakban, de az is
lehet, hogy előtte még egy rövidebb,
figyelmeztető munkabeszüntetéssel
is nyomatékot adnak követelésüknek:
3,5 százalékos béremelés, fejenként
200 ezer forintos cafeteriakeret, illetve 105 ezer forintos munkavállalói
jutalomalap. Ez utóbbi jövő évtől a
Kollektív Szerződésben rögzítetten
emelkedjen a mindenkori minimálbér mértékére. A figyelmeztetésnek
szánt kétórás munkabeszüntetés pontos időpontját később jelölik meg. A
sztrájkot akkor tartják meg, ha a béremelésre vonatkozó egyeztető tárgyalások addig nem járnak eredménnyel.
A sztrájkban a metró, a HÉV és
a troli ágazatok dolgozói vesznek

Jól haladnak a máriabesnyői P+R parkoló munkálatai. A fejlesztést hoszszas előkészítő és tervező munka után március végén kezdték meg.
A Mikes Kelemen utca és a Gárdonyi Géza utca végében lévő területen harminc gépkocsi parkoló, négy mozgáskorlátozott parkoló, valamint
tíz fedett kerékpártároló kap helyet, s éppúgy kamerás rendszer vigyázza
majd a járművek biztonságát, mint a gödöllői vasútállomás mellett.
Jelenleg a burkolási munkák zajlanak, az átadásra a tervek szerint június
(bj)
közepén kerülhet sor.

EGY NAP A HONVÉDELEMÉRT

A MATASZ Pest Megyei és Budapesti Szervezete, valamint a
Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség május 29-én honvédelmi napot tart az Alsóparkban és az
Ady Endre sétányon. A rendezvény
célja, hogy bemutassa a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és a
civil érdeklődőknek a honvédség,
a rendőrség, a katasztrófavédelem,
a mentők, a járási mentőcsoportok
feladatait, az egyes területek munkáját és az általuk használt technikai eszközöket.
Május 29-én 9 órától 15 óráig
többek között önvédelmi bemu-

tatót, műszaki mentést, fegyverzettechnikai bemutatót láthatnak,
akik kilátogatnak a rendezvényre.
A vállalkozó kedvűek lövészeten
vehetnek részt, kipróbálhatják a repülőgép szimulátort vagy a rendőrségi ügyességi pályát. A helyszínre
minden érdeklődőt várnak.
(j)

MEGHÍVÓ

A Haraszti Egyesület 2015. május 27-én 18 órai
kezdettel közbiztonsági fórumot tart a Táncsics Mihály úti
Óvodában (Gödöllő, Táncsics M. út 1.), melyre szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt!
Meghívottak:
- Gödöllő Város Önkormányzata,
- Gödöllő Város Önkormányzatának közterület-felügyelete,
- Gödöllői Rendőrkapitányság,
- Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület.

részt, a sztrájktörvény szerint pedig
a fővároson belül 66 százalékos, a
közigazgatási határon kívül 50 százalékos szolgáltatási szintet kell nyújtani a munkabeszüntetés ideje alatt. A
munkabeszüntetés azonban nemcsak
a troli, a HÉV és a metróvonalakra
terjed majd ki, hanem a villamos- és
buszhálózatra is, miután a VTDSZSZ
által meghirdetett nyomásgyakorló
akcióhoz csatlakozott egy másik érdekképviselet, az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) is.
A 2010. januári, hat napon át tartó BKV-sztrájk óta nem volt ekkora

Miért csak 3 napot „élt”?
Gödöllő városa mindent megtesz azért, hogy létesítményei
megfeleljenek az itt élők igényeinek. Sajnos azonban vannak, akik számára sokkal fontosabb vagy szórakoztatóbb (ki
tudja?), hogy tönkretegyék a mások számára fontos dolgokat.
Ilyen volt az Alsóparkban lévő központi játszótér ivókútja is, amit a létesítményt használók kérésére építettek ki, és
helyezett üzemi a VÜSZI. A vandálbiztosnak gondolt kút
azonban mindössze három napig volt működőképes, az éj
(k)
leple alatt ismeretlenek tették tönkre.

munkabeszüntetés – pontosabban
azóta egyáltalán nem sztrájkoltak a
közlekedési cégnél.
A sztrájk hírére a BKV vezetése
közleményt adott, ki amely szerint
értetlenül állnak a sztrájkbejelentés
előtt, véleményük szerint mindent
megtettek azért, hogy elfogadható
ajánlatot tegyenek a béremelésre.
Úgy fogalmaztak, folyamatosan tárgyaltak és keresték a lehetőséget,
hogy kielégítsék a dolgozók béremelési igényeit. A korábbi nulla helyett
legutóbb már 2,4 százalékos emelést
(ny.f.)
ajánlottak.

dr. Jeney László önkormányzati képviselő

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
2015. június 4. (csütörtök) 1700

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!
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Adományok Beregszásznak
Jelentős mennyiségű adomány
érkezett
Gödöllőről
Beregszászra május 15-én. Kárpátaljai testvérvárosunkba a Teleki
Pál Egyesület tagjai juttattak el
pénzbeli segítséget és 100.000
forint értékű élelmiszert.
A Teleki Pál Egyesület minden évben
szervez kirándulásokat a határon túli
magyarok lakta területekre. Az idén
Kárpátaljára látogattak el, de nemcsak az itt lévő magyar emlékekkel
ismerkedtek, hanem átadták az általuk
gyűjtött pénzadományokat, valamint
azokat a száraz élelmiszereket, amiket
Gémesi György polgármester támogatásaként vittek magukkal.
Beregszászon Kis Antal önkormányzati képviselő és dr. Fábri Mihály, az

egyesület elnöke adta át az adományokat Babják Zoltán polgármesternek.
Testvérvárosunk vezetője levélben
mondott köszönetet a Gémesi Györgynek és a gödöllőieknek, amiért, ahogy

fogalmazott: „...ezekben a nehéz időkben is azonosulnak céljainkkal, elképzeléseinkkel, valamint a figyelmességért és az önzetlen segítségért amivel
a polgárok érdekeit szem előtt tartva
támogatták városunkat.”
Babják Zoltán levelében arról adott
tájékoztatást, hogy az adományokat a
városban élő nehéz sorsú és rászoruló
lakosság helyzetének segítésére, a beregszászi szociális konyha üzemeltetésére fordították.
Egyúttal köszönetét fejezte ki azért az
egymillió forintos segítségért is, amiről Gödöllő képviselő-testülete áprilisi ülésén hozott döntést. A Rákóczi
Szövetség együttműködésével történő
támogatással a beregszászi és Beregszász környéki gyermekek és fiatalok
oktatását kívánja segíteni Gödöllő vájk
rosa.

„Aszfaltbetyárok” Fonogram-díjra jelölve
Van a városban egy zenekar – nevezetesen az Asphalt Horsemen –, akiknek 50 százaléka
tőzsgyökeres gödöllői srácokból áll, és akik nem kisebb díjra lettek jelölve, mint a Fonogramra, ami zenei berkekben igen elismert és komoly szakmai elismerésnek minősül. Bár
életkorukat tekintve nem gondolnánk, hogy „Az év felfedezettje” kategóriában debütálnak, már csak azért sem, mivel már hat éve együtt vannak, ráadásul a tavaly megjelent
első albumuk mégis ezt a sikert hozta számukra. A srácok pedig rockzenében utaznak,
ahogy azt már korábbi csapataikkal is
tették a múltban.
Számukra már a jelölés is komoly
kitüntetés, ráadásul a fiúk (Lőrincz
Károly – ének, gitár, Megyesi Balázs
– basszusgitár, Matyasovszki Géza –
gitár, Bencsik István – dob), akárhol
is muzsikálnak – legyen az hazai vagy
külföldi színpad, természetesen soha
nem felejtik el, hogy elmondják, melyik városból is érkeztek.
Az említett díjkiosztó gálát május
26-án este tartják, melynek felvételét mindenki megtekintheti május
31-én vasárnap, a Petőfi TV-n.
Az Asphalt Horsemen Gödöllőn legközelebb az Arbofeszt völgyszínpadán fog muzsikálni június 13-án délután.

Felhívás az édesanyákhoz
A Semmelweis Egyetem és a
Szent István Egyetem egy kutatócsoportja kiemelten közhasznú
és közérdekű témával csatlakozott a Születés Hete rendezvényéhez. Kutatásukhoz az édesanyák
segítségét kérik.
Kedves Édesanya !
A Semmelweis Egyetem és Szent
István Egyetem jelentős hazai kutatásba kezdett, melynek célja a klímaváltozás hatásának vizsgálata
az emberi egészségre. A globális
hőmérsékletváltozás kedvez egyes
mikroszkopikus gombák, azon belül is az egyes Aspergillus fajok
számára. E gombafajok termelik
az ún. aflatoxint, mely károsítja
a májat és a DNS-t. Az említett
egyetemek kutatásának célja e ha-
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tás elemzése, a környezeti változások, életvezetési és ételfogyasztási
szokások vizsgálata. Konkrétan,
hogy e jelenségek milyen módon
befolyásolják az aflatoxin M1 előfordulását az anyatejben.
A vizsgálatok minél szélesebb körben való végzéséhez szükség van
az Ön segítségére. A vizsgálatokhoz összesen 110 ml anyatejet kérünk Öntől, melyet a szülés utáni
4-7. héten kell gyűjteni. A gyűjtéshez szükséges tároló egységet mi
biztosítjuk! Az anyatej több részletben gyűjthető (átadásig kérjük
hütőben tárolni)!
A vizsgálatban történő részvétel
önkéntes és anonim. A vizsgálat
ingyenes és eredményéről részletesen tájékoztatjuk.

A jövő generáció egészséges fejlődéséért aggódó, felelős gondoskodását és a tudományos kutatáshoz
nyújtott segítségét köszönjük!
Dr. Molnár Mária Judit tudományos
rektor-helyettes, kutatásvezető
Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
Dr. Szabó István, egyetemi adjunktus, projektvezető kutató, Szent
István Egyetem Környezetbiztonsági
és Környezettoxikológiai Tanszék
E-mail: szabo.istvan@mkk.szie.hu
Telefon: 30/560-3017

A témáról dr. Szabó István projektvezető kutató, a Szent István
Egyetem adjunktusa előadást tart a
Gödöllői Születés Hetén, a városi
könyvtárban. Ennek időpontjáról
és a témáról bővebb információ:
Socius Kör Egyesület, Tóth Győzőné elnök: 70-634-5680.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK GÖDÖLLŐI TERÜLETI CSOPORTJÁNAK FOGADÓÓRÁJA
Következő alkalommal június 3-án, szerdán 16-17 óráig vár minden mozgássérült személyt, érdeklődőt fogadóórára a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja. A nyári időszak fogadóóráinak időpontja még egyeztetés alatt.
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. www.godolloi-civilek.hu
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com, Telefon: 06-30-2952456
www.mozgasserultek.hu

Közeleg az ArboFeszt!
Jó látni az ArboFeszt fejlődését, hiszen egy csokornyi önkéntes
fiatal munkája egyre nagyobb méretű és jelentőségű eseményt
eredményez a szemünk előtt. A már harmadik alkalommal
megrendezésre kerülő közösségi fesztivál a festői szépségű
Gödöllői Erdészeti Arborétum szívében kap helyet június 12-1314-én.

Péntek este 7 órától kezdődik az emelkedett hangulatú ArboFónia, több gödöllői művészeti csoport közös műsorával.
Szombaton a már hagyománynak számító, hamisítatlan ArboFeszt következik, aminek idén a magyar és a térségi hagyományok újraélése lesz a tematikája. Hatalmas családi kavalkád a lombok alatt és könnyűzenei programok
a Völgyszínpadon, ami nem ér véget szombat este, hanem vasárnap az ArboJam-„életerő” következik. Az mi? Egy egészségközpontú kötetlen együttlét, előadásokkal, közös zenéléssel, tánccal és a természettel harmonizáló
programokkal és koncertekkel.

Jazz dallamok a könyvtárban
Ismét jazz koncertet szervez
a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület.
A korábbiakban nagy sikerű
rendezvénynek ismét a városi
könyvtár lesz a helyszíne, ahol
a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem növendékeiből alakult Balogh Quartet (UherGyőrfi Bálint – altszaxofon, ifj. Balogh Gyula – zongora, Mihalovics
Dávid – bass, Horváth Péter – dob) szólaltatja meg a műfaj népszerű
dallamait és saját szerzeményeit. A formáció nemrég a Marosvásárherlyi
Nemzetközi Jazz Fesztiválon aratott nagy sikert, ahol ifj. Balogh Gyulának ítélték a legjobb zeneszerző díját.
Az előadás május 30-án 17 órakor kezdődik. Belépőjegyek elővételben is
vásárolhatók a Gödöllői Városi Könyvtárban vásárolhatók.
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Játék az élet...
Játszani jó. Teljesen mindegy,
hány éves az ember, mindig
meg lehet találni azt a játékot,
ami örömet szerez, kikapcsol,
fejleszt vagy nevel. Hogy milyen a jó játék? Mi a feladata
és célja? Erről óriási vitákat lehetne rendezni; biztos vagyok
benne, hogy mást mondana
egy gyerek, egy pedagógus
egy szülő és egy óvónő.
A játék azonban kiváló nevelési eszköz is, emellett pedig remek segítség
a problémák feldolgozásához is. Szülőként számos helyzetben kerülünk
olyan helyzetbe, amikor fogalmunk
sincs, hogy egy adott problémát mi
okozhat és hogyan oldhatnánk meg,
sőt, az is lehet, hogy eddigi beavatkozásaink csak tovább rontottak a
helyzeten (hogyan kezeljük például az agresszív vagy a szabályokat
rendszeresen megszegő gyermeket).
Ám, ahol már minden más próbálkozás kudarcot vallott, a jól megválasztott játék csodákat tehet, de az
is lehet, hogy elég megnézni, mit és
hogyan játszanak gyermekeink. A laikusok sokszor megdöbbennek azon,
mi mindent árul el a gyermekek já-
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téka a szakemberek számára. Fontos azonban tudni, hogyan kezdjünk
hozzá a közös játéknak.
Ez nem is olyan könnyű, mint az első
hallásra tűnik, különösen ha fáradtak,
túlhajszoltak vagyunk, s közben már
a soron következő feladatunkon jár
az eszünk. Ilyenkor idegesen, sokszor elutasítóan reagálunk, s valljuk
be őszintén, hajlamosak vagyunk
agresszíven, keményen kezelni a felmerülő konfliktusokat.
A játékos nevelés számtalan szelíd
és kreatív megoldást kínál azokra a
helyzetekre, amikor elkeseredésünkben kiabálni, büntetni szoktunk, de

a játék segítségével gyógyíthatunk
is, ha például gyermekünket valami
bántja, ha valaki lelki sérülést, fájdalmat okozott neki.
Lawrence J. Cohen pszichológus
és játékterapeuta lépésről lépésre vezeti be az olvasót a játékos nevelés
gazdag eszköztárába. Nemcsak egy
gyerekbarát szemléletmódot ad át,
de konkrét ötletek sokaságát is, melyek nagy hasznunkra lesznek úgy a
hétköznapokban, mint a problémás
helyzetekben. Nem kezeli tabuként
azt sem, ami a felnőtt számára nehézséget jelenthet a közös játékkal
kapcsolatban: a kimerültséget, az
unalmat, az ötlettelenséget, a gátlásokat, a nevetségessé válástól való
félelmet. Számtalan példát sorakoztat fel olyan helyzetekre, amivel a
legtöbb szülő találkozik, s aminek
az eredménye általában üvöltő gyerek és ideges szülő (például: A szülő
indulna otthonról dolgozni, a gyerek
meg belécsimpaszkodik, hogy ne
menjen).
A gyermeknevelés során nap mint
nap kerülünk kényes szituációkba,
de ha megpróbáljuk ezeket rugalmasan, játékosan kezelni, nemcsak
gyermekünk lesz nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és boldogabb, hanem mi magunk is.
(Lawrence J. Cohen: Játékos nevenyf
lés)

szerelmi BájitAl – A gödöllői szimfonikusok „keveréséBen”

Sikerdarab a Koronázási hétvégén
A Koronázási hétvége programjai között igazi zenei csemegét kínál a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Bel Canto
Operatársulat és neves szólóénekesek: Szakács Ildikó,
Balczó Péter, Gaál Csaba,
Jekl László és Staszny Zsófia
előadása, akik
Donizetti:
Szerelmi Bájital című művét
mutatják be.
A népszerű vígoperát június 6-án,
19 órai kezdettel szcenírozott
(azaz koncertszerű) előadásban
láthatja a közönség a kastély lovardájában.
A kiváló zeneszerző egy olyan
szerelmi történetet öntött zenébe,
amit akár mindennaposnak is nevezhetnénk, hiszen nem egyszer
előfordul, hogy egy melegszívű,

de kissé félszeg falusi legény –
esetünkben Nemorino – reménytelenül szerelmes lesz a falu szépébe. A leány, Adina azonban
más férfit képzel el magának, egy
sokkal talpraesettebbet, határozottabbat, egy hőst, olyat, mint a
faluba érkezett katonák vezetője,
Belcoré, aki maga is szemet vet a
lányra.
Hősünk azonban nem adja fel,
varázsszerhez folyamodik – legalábbis ő annak hiszi az üveg bordóit, aminek a hatása persze nem
marad el… Nem csoda, hogy Adina Belcorével tartja meg a kézfogót. Azt azonban senki sem sejti,
hogy csupán Nemorinót akarja
megleckéztetni.
Hogy végül is számtalan fordulat
után hogyan találnak egymásra
a szerelmesek (mert hát, persze

hogy egymásra találnak), az kiderül Donizetti remekművéből.
Gaetano Donizetti 2 felvonásos
vígoperájának ősbemutatója 1832.
május12-én a milánói Teatro Canobbianaban volt. A két hét alatt
komponált Szerelmi bájitalnak
azonnal sikere volt.
Magyarországon először 1838.
július 30-án játszották a Pesti Városi Német Színházban, német
nyelven. Magyarul ugyanabban
az esztendőben, november 7-én a
Pesti Magyar Színházban Bájital
címme mutatták be.
A kiváló vígopera szcenírozott
változatban épp olyan zenei élmény, mint a hagyományos színpadi formában bemutatott mű.
Az előadást Fehér András szervezi, vezényel: Horváth Gábor.
jb

FÖLSZÁLLOTT A PÁVA – HAJRÁ GÖDÖLLEI LEGÉNYEK!

ZENEISKOLÁS SIKEREK

Az MTVA és a Duna Televízió
Zrt., valamint a Hagyományok
Háza harmadszor is meghirdeti a Fölszállott a páva című
népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt, ezúttal gyermekek részére.

2015. április 22-én, Veszprémben, a Csermák Antal Zeneiskola rendezésében tartották meg az I. Regionális Gitár Kamaraversenyt, melyre Soprontól Gödöllőig, Pécstől Balassagyarmatig számos gitáros kamarazenei produkció nevezett. A
Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei kiemelkedő eredménnyel érkeztek haza a megmérettetésről.

A versenyben – úgy tűnik – lesz kinek
szurkolniuk a gödöllőieknek is.
A Fölszállott a páva területi válogatóját május 17-én rendezték meg az
MTV székházában. A megmérettetésen Benedek Krisztina tanítványai,
a Gödöllei Legények is színpadra álltak. Hidvégi László, Hidvégi Zsombor, Jankó Bendegúz és Teszáry Mátyás kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,
az énekegyüttes a 70 pontból 69-et szerzett! Így az első budapesti selejtező legeredményesebb énekegyüttese lett, így
már a következő fordulóra készülhetnek.
jk

Zeneiskolánk két olyan formációt is indított a versenyen, melyben a gitár is megjelenik kamarapartnerként. A Szutor Karina és Baji Boglárka
(furulya), Farkas Lizett (gitár), valamint Kertész Mátyás (cselló) alkotta
kvartett (felkészítő tanáraik: Z. Molnár Ildikó, Kósáné Szabó Beáta és
T. Pataki Anikó) előadását arany fokozatú minősítéssel díjazta a zsűri.
A másik gödöllői formáció trió összeállításban nevezett a versenyre, Szutor Karina (furulya), Pintér Zsófia (gitár) és Juhász Kristóf (ütő) produkciója (felkészítő tanáraik: Z. Molnár Ildikó, Kósáné Szabó Beáta és
Kovács Zsolt ) ugyancsak arany fokozatú minősítést kapott.
bj
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Ahol iGAzi élmény A föld AlAtti sétA

Kertté szépül az aluljáró

A Gödöllői ipArművészeti műhely AlkotóházábAn...

Finisszázs

(folytatás az 1. oldalról)

A munkába most is bekapcsolódtak az iskolák rajztanárai, akik örömmel segítették
a gyerekek munkáját, persze
elsősorban szakmai tanácsokkal, az alkotás örömét meghagyva a diákoknak.
A festéket és a szükséges
eszközöket a Gödöllői Városi
Múzeum biztosította, a Monarchia Rétesház és a Solier
Café pedig a gyerekek vendéglátásáról gondoskodott.

(folytatás az 1. oldalról)

Az érdeklődők a Juhász Árpád
művészetében is sokszor megcsodált
matyó viselet mellett a csömöri szlovák menyasszonyi ruhát is megcsodálhatták.

(ny.f.)

A két hónapon át nyitva tartó kiállítás számos programját, amit Őriné
Nagy Cecília és Sukta Zsuzsa állított össze, nagy érdeklődés övezte.
A tárlatvezetések, a gyermek prog-

több mint irodAlmi esemény!

A könyv ünnepe
Május 28-án kezdődnek és június 8-ig tartanak a Könyv ünnepe rendezvénysorozat gödöllői eseményei. A Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ koordinálásában
idén is s zámtalan érdekes és
értékes program várja az érdeklődőket. Az irodalmi témák
között kiemelt helyet kapnak a
gasztronómiai gondolatok.
A könyvünnepi események író-olvasó találkozóval kezdődnek május
28-án, amikor is Lakatos István
gyermekkönyvíróval – akinek Dobozváros című könyve 2012-ben az
év gyermekkönyve volt – találkozhatnak az ifjú olvasók.
Május 29-én kiállítás megnyitóval
ünnepel a könyvtár: a GÖMB alkotócsoport tagjai mutatják be Felhőudvar címmel munkáikat a könyvtár
földszinti termeiben, valamint az
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Város-Kép

intézmény belső udvarán. Húsz művész munkáit csodálhatják meg az
érdeklődők. A kiállítás jól illeszkedik a „Művészetek kertje – Gödöllő
2015” tematikus év rendezvényeinek
sorába, ugyanis egy kevéssé, eddig
csupán alkalomszerűen használt területet változtatnak művészeti térré a
szervezők.
A rendezvény sorozat részeként
mutatják be június 3-án az IRKA legújabb kötetét, ami igazi különlegességnek számít, a „Fő az irodalom”
című kiadvány ugyanis a novellák
mellett recepteket is tartalmaz. Ezen
az estén két bemutatóra is sor kerül,
az IRKA antológiája mellett ugyanis
Feketéné Bencsik Julianna Ablakok című könyvét is megismerhetik
az érdeklődők.
Különleges kalandban lehet részünk június 4-én is, amikor Hevesi
Lajos „Karcképek az ország városaiból” című műve kerül terítékre. He-

„Fő az irodalom” címmel állnak a gödöllői íróműhely, az Irka tagjai a nyilvánosság elé, és a negyedik közös kötet alcíme azt is világossá teszi,
hogy itt bizony nem csak az irodalomról lesz szó, hanem ételekről, italokról, kulináris élményekről, jól sikerült vagy épp ellenkezőleg: elrontott
receptekről és étkezésekről.
19 irkás novelláját tartalmazza a június 3-án megjelenő antológia, és
mindegyik írás, bár magán hordozza szerzője irodalmi stílusát és főzési
szokásait is, valamilyen kapcsolatban áll a gasztronómiával. Ha elolvasás után úgy döntünk, ezt nekünk is ki kell próbálnunk, hát arra is gondoltak az írók. Minden novellát egy recept és egy fotó követ és hogy a
poétika se maradjon ki az ügyből, rövid, tréfás versikék zárják a sort.
Ízlelgessük kicsit ezeket a szavakat: uzonkai csihány, irkapörkölt, macskapálinka, puliszkatitkok – és máris rá kell jönnünk, hogy bizony, irodalom
és gasztronómia összetartoznak, mint kenyér meg a héja. Napjainkban is
reneszánszát éli a gasztronómiai irodalom, ezt gazdagítja a gödöllői szerzők új kötete, melynek bemutatóján az alkotók ígérete szerint egyik-másik
ételt meg is lehet majd kóstolni. Jó étvágyat és jó szórakozást hozzá!

vesi az 1860-es, ’70-es évek Pest-Budájáról (majd Budapestjéről) rajzolta
humoros tárcáit, karcképeit. A kisvárosokból nagyvárossá összeépülő
fővárosnak azt az átmeneti korszakát
örökítette meg. A könyv ükszüleink világába enged bepillantást, egy
olyan városba, ami nem csak a jelenlegitől különbözik, hanem attól is,
amit elképzelünk. A szöveget Saly
Noémi várostörténész több mint hétszáz jegyzete kíséri, utószóval, valamint sok korabeli illusztrációval.
Eseményekben gazdag napnak
ígérkezik június 6. is, hiszen a könyvtárosok királykisasszony és királyfi
házzal várják majd a gyerekeket a
Koronázási hétvége gyermekprogramján, ahol két könyvkiadó ajánl
majd az olvasnivalókat, s ezen a napon kerül sor a könyvtárban a Gödöllői Irodalmi Díj átadójára is.
A rendezvénysorozatot író-olvasó
találkozó zárja, aminek vendége Ugron Zsolna, az Úriasszonyok trilógia
szerzője zárja június 8-án. A beszélgetésben fontos szerep jut majd a
(k.j.)
gasztromómiának is.

ramok és a már hagyománynyá vált „A Művészet maga
az élet” címet viselő kiállítás
látogatással egybekötött sport
tevékenység sokakat vonzott.
A kiállítás a Gödöllői Iparművészeti Műhely és a Gödöllői Városi Múzeum immár
harmadik közös kiállításaként valósult meg, amit a jó együttműködés
eredményeképpen a tervek szerint
további kiállítások követnek majd.
A Múzeumok Világnapjához
kapcsolódott május 16-18. között a
Gödöllői Városi Múzeumban a Műtárgysimogató címmel meghirdetett
új programsorozat első alkalma is.
„A szépség belülről fakadó igénye
hétköznapi használati tárgyakon”
címmel bemutatott kamarakiállítás látogatói nem
csak kézbe vehették (természetesen
m ű t á rg y v é d e l mi
okok miatt csak
cérnakesztyűben!)
a kiválasztott és
előkészített
műtárgyakat, hanem
játszhattak is egyet
a tárgyakról készült
részletfotók segít-

ségével. A szombati és vasárnapi
családi programot követően hétfőn
az iskolásokat várták, a programon
több mint száz kisdiák vett részt, és
a gödöllői oktatási intézmények tanulói mellett Budapestről is érkeztek
csoportok.
A Gödöllői Városi Múzeum nem
csak itthon ünnepelte a Múzeumok Világnapját, hanem a minden évben nagy
érdeklődés mellett megtartott Múzeumok majálisán is, a Magyar Nemzeti
Múzeum kertjében. Az immáron 20. alkalommal megrendezett eseményre külön játékokkal készültek: köztük olyannal is, ami kifejezetten az évfordulóhoz
kapcsolódott. A Gödöllői Városi Múzeum évek óta népszerű résztvevője a
rendezvénynek.
(bdz)
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TÁMADNAK A HERNYÓK, A MOLYOK!

X. B. I. T. O. T.

Elindult a molyok rajzása, amelynek első látható képviselői a sodrómolyok. Szerencsére a biológiai növényvédelem tökéletes megoldást
nyújt erre a problémára, melynek
neve DIPEL!
Ez egy bacillus thuringienses készítmény, amely megfertőzi a lepkehernyókat, amelyek először abbahagyják a károsítást, majd 4-6 nap alatt
elpusztulnak. A készítmény minden
másra (növény, ember, melegvérű állat) hatástalan.
Nagyszerűen használható a tavaly
szinte minden puszpángot (bukszus)
károsító hernyók ellen is, amelyek
már most is körülbelül 1 cm nagyságúak.
Az alma- és szilvamoly ellen csak

Hány állat van
az Állatkertben?
870 faj 8542 egyede – ennyi ma a
megszámolható állatok száma a
Fővárosi Állat- és Növénykertben.
Az egyedszámban persze nincsenek
benne azok az állatok, amelyeket
nem egyesével, hanem tenyészetenként tartanak számon. Az emlősöket
121 faj 1168, a madarakat 137 faj
1336, a hüllőket 104 faj 717, a halakat 232 faj 4305, a gerincteleneket
101 faj 668 egyede, valamint további 147 faj tenyészetei képviselik.
Nemzetközi összehasonlításban ez
meglehetősen nagy számnak számít,

hiszen a kisebb állatkertek csak pár
száz fajt mutatnak be, a közepesek
három-négyszázat, s amelyik állatkertben ötszáznál is több fajt láthat
a nagyközönség, az már fajokban
különösen gazdag gyűjteménynek
számít. Az 1866-os megnyitáskor
például 598 egyedre rúgott az állatállomány, 1940-ben majdnem
kétezer-ötszázra, hetven éve, az
1944/45-ös ostromot követő tavaszszal pedig összesen 23 állata volt
az intézménynek az igáslovakat is
beleszámolva. A legrégebbi idő óta
folyamatosan, megszakítás nélkül
tartott állatfaj a nílusi víziló: Jónás,
az első víziló 1893-as érkezése óta
ugyanis nem volt még olyan nap,
hogy legalább egy-két egyed ne lett
volna látható Budapesten ebből az
állatfajból.
zoobudapest.hu

Bika-tavi
Természetvédelmi és Ornitológiai Tábor

2015. augusztus 7-15.

az első rajzás csúcsánál használható
teljesen hatékonyan, mert előtte még
nincsenek ott a hernyók, utána pedig
már berágják magukat a gyümölcs-

be. Ezt feromoncsapdával tudjuk
pontosan meghatározni.

Tévhitek az elárvultnak hitt madárfiókákról
A városi parkokban tavasszal gyakran
láthatunk elárvultnak tűnő madárfiókákat. Ilyenkor azt hihetjük, hogy kiestek
a fészekből. Az esetek többségében
azonban nem erről van szó, s nincs
szükség beavatkozásra.

A belterületi parkokban és a lakótelepi
tömbök közötti fás, bokros területeken
különböző énekesmadár fajok (rigófélék, poszátafélék, pintyfélék, varjúfélék) fészkelnek. Sőt gyakran bagoly
fajok is tanyát üthetnek, ekkor gyakran

láthatunk egy-egy fiókát a fűben, vagy
a házfalak mellé, kis zugokba húzódva.
Ilyenkor az emberek többsége úgy gondolja, hogy a fióka kiesett a fészekből,
vagy szülei elpusztultak. Ez azonban
általában nem így van. Sok madárfaj
fiókája teljes röpképességének elérése előtt elhagyja
a fészket. A szülő madarak
természetesen nem feledkeznek meg a parkban tipegő kicsinyeikről. Amikor
megérkeznek a táplálékkal,
hangjelzéssel
hívogatják
őket, amire válaszolnak, így
könnyen rájuk találnak.
Így tehát abban az esetben,
ha nem tapasztalható sérülés a fiókán, csupán annyi a teendő,
hogy egy biztonságosnak tűnő közeli
helyre (fára, bokorba) tesszük őket.
Ügyeljünk arra, hogy árnyékos helyre
kerüljenek, ne a tűző napra.
www.kmnp.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

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.

Az MME Gödöllői Helyi Csoportja 2006-óta rendezi meg a Bika-tavi
Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, a BITOT-ot. A táborban
9-14 éves diákok vehetnek részt. A sátrakat és a napi háromszori
étkezést, illetve a szakmai programokhoz szükséges felszerelést a
Helyi Csoport biztosítja. A gyerekek külön 6-7 fős kiscsoportokban
mennek délelőtti szakmai programokra. Minden kiscsoportot egy
szakvezető és egy kiscsoportvezető kísér.
PROGRAMOK: Rovarászat, Madarászat, Gyűrűzés, Természetjárás, Botanika. Délután közös játékok, illetve ismeretterjesztő
előadások kötik le a gyerekeket. A második BITOT óta a délutáni
programokat egy, a történelemhez kapcsolódó játékos kerettörténet színesíti.
2011-ben a Magyar mondák és népmesék világát, 2012-ben az
ökológia témakörön belül a növény- és állatcsoportok természetbeni kapcsolatrendszerét, 2013-ban pedig a népi mesterségeket ismerhették meg a gyerekek. A kerettörténet témáját
mindig a tábor első napján ismertetjük.
Reméljük, hogy egyre több gyermekkel tudunk a jövőben közösen találkozni Galgahévízen, és táborozni egy jót!

HELYSZÍN: Galgahévíz, Bika-tó
IDŐPONT: 2014. augusztus 7-15. (érkezés 7-én, 16-tól)
ELHELYEZÉS: Helyi Csoport által biztosított sátrakban
RÉSZVÉTELI DÍJ: 30.000 Ft
JELENTKEZÉS: 9-14 éves korig
ELÉRHETŐSÉG: Juhász Tibor: 20/368-9757

JELENTKEZÉSI ÉS FELADATLAP
Név:……………………………………….
Születési év: …………………
Levelezési cím:…………………………………………...........................
Telefon:…………………………………..
E-mail cím:…………………………………, Osztály:……..
A sikeres jelentkezés feltétele a kitöltött feladatlap és a szülői
beleegyezés! (35-nél több beérkezett, és jól kitöltött feladatlapnál az érkezési sorrend számít) A táborba való felvételről értesítést küldünk az e-mail címedre!
Kérlek olyan e-mail címet adj meg, melyet rendszeresen nézel.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚLIUS 1.

Jelentkezési cím: 2114 Valkó, Rózsa F. köz 6/A
E-mail: juhaszpoktibor@gmail.com
Tárgy: BITOT jelentkezés_NÉV
Feladatlap
1. Sorolj fel 5 hazai fokozottan védett növényt.
………..….. ……..……. ………..…. ……..……. ……..…….
2. Melyik faj a kakukktojás, és miért az alábbiak közül?
Zöld juhar, Mezei juhar, Hegyi juhar, Korai juhar
……………………………………………………………..
3. Sorolj fel 3 olyan gombafajt, melynek nevében állatnév található! …..................... ………………… …………………
4. Melyik faj a kakukktojás, és miért az alábbiak közül?
a; pongyolapitypang b; vízparti deréce c; apró kőtörőfű d; szarvashagyma. Miért?.......……………………………………...........................
5. Mi a szukcesszió?
………………………………………………………………................................
………………………………………………………………................................

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12, vasárnap: 16-19-ig

Patika nyitva:

Szombat, vasárnap: 9-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2. Tel.: 06-30-943-9898

TURUL
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Fogászati hónap júniusban
• Ingyenes fogászati
állapotfelmérés
• Kedvezményes fogkőszedés
Érdeklődjön:
06-30-943-9898

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Május 30-án és 31-én
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:
Dr. Koleszár István
rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06-30/535-5523
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AtlétikA – Serdülő, ifjúSági ügyeSSégi éS gátfutó CSb, Váltó Ob

GEAC éremeső Fehérváron
A felnőttek csapatbajnokságát május 16-17-én a Serdülő,
Ifjúsági Ügyességi és Gátfutó
Csb, valamint a Váltó ob követte Székesfehérváron, amelyen
a GEAC atlétái remekül teljesítettek: összesen 19 érmet szereztek a gödöllőiek.
A fehérvári Bregyói Atlétikai Centrumban az utánpótlás egyik legnagyobb méretű versenyét rendezték. A
GEAC atlétika szakosztálya 23 csapattal nevezett a különböző korosztályokban. A szakosztály országos erejét
mutatja, hogy minden korosztály és
minden szakág hozott haza érmeket. A
párhuzamosan megrendezett női 3 próba szuperliga versenyen Ajkler Eszter
kiváló versenyzéssel 2. helyezett lett,
miközben egy arany- és egy ezüstérmes váltónak is tagja volt! A két nap
legeredményesebb versenyzője a hölgyeknél Renner Luca és Kriszt Katalin, akik 1-1 arany és 2-2 ezüstérmes
csapat tagjai voltak, míg a fiúknál Mihály Ádám 2 ezüstös és 2 bronzos csapatban szerepelt. A sikerek kovácsai,
azaz az edzők: Körmendy Katalin,
Zsivóczky Attila, Szörényi István,
Máté Alpár, Karlik Pál, Kaptur Éva,

Gadanecz György, Foki Vilmos.
Eredmények, újonc (13 évesek)
Bronzérmes: leány 4x600 m váltó
(Szőke-Kiss Anna, Hrapan Júlia, Dobránszky Laura, Daróczi Lili); Serdülő
(14-15) Ezüstérmesek: leány 300 gát
(Csernyánszky Sára, Pótha Johanna,
Frei Dalma, Horváth Dorottya), leány gerely (Frei Dalma, Sabján Anita,
Glaser Zina, Eszenyi Napsugár, Fekete Szilvia), leány rúd (Kondrák Réka,
Bánovics Dorottya, Simonváros Csenge, Szabó Petra, Szikszai Rebeka), fiú
rúd: (Mihály Ádám, Magyari Benedek, Farkas Domonkos, Molnár Dániel), fiú magas: (Kókai Patrik, Bogdán
András, Ajide Dániel, Mihály Ádám);
Bronzérmesek: fiú távol: (Kókai Patrik, Bogdán András, Ferenc Ákos,
Mihály Ádám, Majorics Ádám), fiú
300 gát: (Ferenc Ákos, Mihály Ádám,
Ajide Dániel, Magyari Benedek), lány
diszkosz: (Sabján Anita, Glaser Zina,
Fekete Szilvia, Petyovszki Virág);
Ifjúsági (16-17) Aranyérmesek: lány
magas: (Renner Luca, Kovács Emma,
Kriszt Katalin, Kriszt Annamária),
fiú rúd: (Simonváros Csanád, Fatér
Zoltán, Rajka László), fiú 4x1500
m váltó: (Fekete Ábel, Hamar Miklós, Jenei Botond, Kapitány Márton);

kézilAbdA – gkC éVértékeléS

Túlszárnyalt célok
Az előző, 2013/2014-es bajnoki
évben még az NB I/B csoportjába szereplő Gödöllői Kézilabda
Club a nyáron búcsúzott az osztálytól és az NB II-ben próbálta
meg újjáépíteni megtépázott becsületét a csapat. Az mondhatni
sikerült, ugyanis az északi-csoportban szereplő, Bartos Gábor
edzette felnőtt alakulat a harmadik, míg a Mácsár Gyula irányítása alatt vitézkedő juniorok a második helyen végeztek.

Bátori Csabát, a klub régi motorosát
kértük, hogy értékelje a bajnoki szezont. – Nagy átalakulás ugyan nem volt,
de azért pénzügyi megfontolásból megPest megyei I. osztály
29. forduló
Május 30., szombat 17 óra
Gödöllői SK. – Viadukt SE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest megyei II. osztály
29. forduló
Május 31., vasárnap 17 óra
Gödöllői EAC. – Bagi TC
(Egyetemi Sportpálya)

Teniszezz a Sportcentrumban
800 Ft/óráért.!

Helyszín: Táncsics Mihály úti
Sportcentrum!!!!!!
Pályabérlés előzetes bejelentkezés alapján: a 06/20-461-6010-es
és a 06/20-516-1547-es számokon!
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Sport

váltunk néhány „légióstól”, így nem
tudhattuk, hogy mire számíthatunk a
gyengébb játékoskerettel az új kiírásban
a felnőttektől. A vezetőség elképzelései
szerint egy biztos bentmaradás volt a
cél, míg a merészebb elképzelés a középmezőnybe való jutás volt.
– Akkor igencsak túlteljesítették a
tervet…
– A junior csapatból több játékos is a
felnőtt kerettel kezdte el a felkészülést a
nyáron. Jól sikerült a felkészülésünk és
a remekül sikerült őszi szezon után már
éreztük, hogy alábecsültük magunkat. A harmadik helyen teleltünk és
bíztunk a jó tavaszi folytatásban.
– Amilyen jó volt az ősz,
olyan pocsék a tavaszi rajt.
– Nehezen lendültünk játékba és az eredmények számunkra rosszul alakultak. Szoros mérkőzéseket játszottunk és
az utolsó másodpercekben egyegy góllal alulmaradtunk. Mivel

Ezüstérmesek: lány 100 m gát: (Renner Luca, Csernyánszky Flóra, Szemjanyinov Paula, Kriszt Katalin), lány
távol: (Renner Luca, Kovács Emma,
Kriszt Katalin, Ilosvai Zita), fiú gerely:
(Kerekes Marcell, Esztergály Koppány, Szitter Márton); Junior (18-19)
Aranyérmes: lány 4x100 m váltó:
(Ajkler Eszter, Baráti Patrícia, Koczkás Dóra, Répási Petra); Ezüstérmes:
lány 4x400 m váltó: (Ajkler Eszter,
Baráti Patrícia, Koczkás Dóra, Répási Petra); Felnőtt, ezüstérmes: férfi
4x200 m váltó: (Kovács Zoltán, Mucsi
Róbert, Tarlukács Ádám, Kámán Bálint); Bronzérmes: női 4x200 m váltó:
(Kálmán Csenge, Turcsik Katalin, Budai Alexandra, Juhász Fanni).
-lt-

felHÍVáS
Május 31-én vasárnap Gyermeknapi
futást rendezünk a diákolimpiai korcsoportoknak megfelelően 6 korosztályban, fiú és lány, valamint felnőtt
női és férfi kategóriákban. Ezen kívül
díjazzuk a létszámarányosan legtöbb
tanulót megmozgató iskolákat is.
Gyülekezés: 2015. május 31. 7:30-tól
a Főtéren
Rajt: 8:30-kor a Török Ignác Gimnázium előtti parkolóból / Cél: Főtér!!

A verseny eredményhirdetése:
10.15 óra, Főtér nagyszínpad!
Támogatók:

váratlan vereségeket szenvedtünk el,
már arra is figyelnünk kellett, hogy a
harmadik helyezést is meg tudjuk tartani. Sajnos a mérkőzéseket saját magunk
tettük nehézzé, de végül kimásztunk a
gödörből és a több mint jónak mondható harmadik helyen végeztünk.
– A juniorok meg még ezt is túlszárnyalták.
– Mácsár Gyula tanítványai a egész bajnoki évben egyenletes jó teljesítmény
nyújtottak, aminek a jutalma az ezüstérem lett. A juniorok mellett az országos
serdülő bajnokságban szereplő csapatunk is teljesítette a kitűzött célt, azaz
a felsőházba jutást, míg a Pest megyei
bajnokságban szereplő női csapatunk is
kiválóan muzsikált, ugyanis bejutottak
a bajnoki döntőbe, ami majd június 6-án
lesz Mogyoródon.
-ll-

futSAl – HibátlAn gödöllő
Hibátlan mérleggel zárta a Futsal
NB II-es bajnokság helyosztóit a
gödöllői MAG-LOG Team CFT,
miután az utolsó mérkőzésén 7-6ra verte az MTK együttesét a csapat. Baranyai Pál együttese az
összesített NB II-es tabellán a 25.

helyen végzett a 41 csapatos mezőnyben.
Futsal NB II. 25-27. helyekért,
6. forduló: MTK – MAG-LOG
Team CFT Gödöllő 6-7 (1-4) Gól:
Bencsik Roland (2), Gruber Bálint
(3), Berta Balázs, Leidál Márton.

ÚSZÁSOKTATÁS !
A Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában Gödöllőn, június 16-tól 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
programjai

Május 28.m csütörtök, 17.30:
A zongora tanszak továbbképzős növendékeinek hangversenye
Május 29., péntek, 17.00:
Kovács Zsolt (ütőhangszerek)
növendékeinek hangversenye
Május 30., szombat, 11.00:
Törpényi Sándor (zongora)
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
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Közérdek

FELHÍVÁS STRATÉGIA – ALKOTÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Gödöllő Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 2015-2020

Gödöllő város 2015-2020 között időszakra vonatkozó középtávú fejlesztési
Stratégiája, az ITS, a Belügyminisztérium szakmai és pénzügyi támogatásával készül, és feladata, hogy összegezze a város erre az időszakra vonatkozó
célkitűzéseit, tervezett fejlesztéseit
és előkészítse ezek megvalósítását –
többek között az Európai Unió által
rendelkezésre bocsátott források felhasználásával. A tervezés során Önkormányzatunk kiemelt hangsúlyt fektet a partnerségre, a helyi társadalom,
civil élet különböző csoportjai és a helyi gazdaság szereplőinek bevonására
annak érdekében, hogy a készülő stratégia ne csak az Önkormányzat, hanem
a város egészének stratégiája legyen.
Váljon Ön is a stratégia alkotójává!
Fogalmazza meg a város jövőbeli fej-

lesztéseivel kapcsolatos elképzeléseit
Ön is az alábbi lehetőségek igénybevételével:
1. Az alábbi Kérdőív kitöltésével
értékelheti az egyes tervezett önkormányzati fejlesztések szükségességét.
(A Kérdőív a www.godollo.hu oldalon
keresztül is elérhető és beküldhető).
2. A készülő Stratégiával kapcsolatban
2015. június 2-án, 17 órai kezdettel
Gödöllői Polgármesteri Hivatal Földszinti Tanácskozó termében Lakossági Fórum kerül megtartásra, melyre
tisztelettel vár minden érdeklődőt az
Önkormányzat. Vegyen részt, és oszsza meg velünk javaslatait ezen a Fórumon!
3. Ha mélyebben érdekli a tervezés folyamata, a település honlapján (www.
godollo.hu Polgárok menüpont, „Partnerségi egyeztetés” címszó alatt) kö-

zétett dokumentumokat (Megalapozó
vizsgálat; Integrált Településfejlesztési
Stratégia) is áttanulmányozhatja. Az itt
található anyagokkal kapcsolatban pedig írásos véleményt is tehet.
A Kitöltött kérdőíveket és/vagy az
írásos véleményeket, javaslatokat
2015. június 15-ig várjuk postai úton
a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Fejlesztési Csoport részére (2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.) vagy a kovacs.gergo@godollo.
hu e-mail címre megküldve, illetve a
Polgármesteri Hivatal előterében kihelyezett gyűjtőládába bedobva.
Számítok a Stratégia-alkotásban való
aktív részvételükre!
Dr. Gémesi György polgármester
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ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN
Előszezoni árkedvezmény 2015. május 1-jétől június 12-ig!

Mob.: +36/30-952-9987

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.

FELHÍVÁS
Polgármesteri Hivatal
építéshatósági
ügyintézői munkakör

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

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 25-31-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Június 1-7-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

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

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
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+ Gödöllő központjában, négy lakásos társasház második emeletén nap+ Új építésű kétszintes ikerház eladó pali+két szobás cirkós lakás kedvező
20/525-53-66, 70/381-76-94 a kertvárosban, 84m2-es, 3szoba+ áron eladó! Iár:19.5MFt! 20-539-1988
nappalis kulcsrakészen 21,9MFt-os
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
i.áron 20-772-2429
+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
Címünk: Művészetek Háza,
100-180m2 családi házat vagy eladó
Gödöllő, Szabadság út 6.
+ Új építésű lakások a belvárosban el- telket. 20-944-7025
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
adók 300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
nappali+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari + Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirkocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429
Gödöllő új építésű részén eladó! Saját
detést nem áll módunkban elfogadni.
telek, kocsibeálló, terasz, igényes kiviteA lapban megjelent hirdetések tartalmáért
+ Kazinczy krt-on, felújított, tégla 64nm- lezés, referenciákkal rendelkező építő.
felelősséget nem vállalunk.
es 2 szobás, erkélyes, III.em. lakás el- Iár.:29,9MFt 20-944-7025
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az
adó 10,99M-ós áron 20-772-2429
alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
+ Sürgősen Eladó lakást keresek köz20/550-4981, 20/495-2420
+ Eladó felújított kétszobás lakást ke- pontban (20)804-2102
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
resek a központban fsz-III.em.-ig,13M
Ft-ig! 20-804-2102
+ Eladó Aszódon a Falujárók útján 3
KÖZLEMÉNY
emeletes, téglából épült házban egy
+ Sürgősen eladó Gödöllő Palotaker- 52nm-es, 3. emeleti, konvektoros,
+ Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen ten földszinti 2 szobás lakás, 56nm- igényesen felújított luxuslakás, beépíhetilapja! Reklámozza cégét, szolgál- es, felújított, egyedi fűtésmérős, tett konyhabútorral, konyhai gépektatását nálunk, mert ezt biztos elol- műanyag nyílászárós l0,9Mós i.áron. kel. I.á.: 9,2 mFt 20-919-4870
vassák
20-772-2429
+ (3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet
+ Harasztban, sorházi, 119m2-es la- park közelében a Körösfői utcában
kás, garázzsal, teraszokkal eladó! egy 2szobás teljesen felújított ikerház
külön utcai bejárattal, hozzá tartozó
Iár:24.9MFt! 20-539-1988
kis kerttel, borospincével, terasszal,
+ Központ közelében, jó állapotú, sok-sok örökzölddel telepített. Az ud2007-ben épült, 94m2-es, nappali+ varban téglából épült kerti szauna,
három szobás ikerházi lakás kis kert- mosdóval, zuhanyzóval + kemence.
I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
tel eladó! Iár:22.9MFt! 20-539-1988

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

INGATLAN

+ Eladó két szobás erkélyes felújí- + Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában
tott lakás Gödöllőn a belvárosban Iár: egy 60nm-es, 1,5 szobás, földszintes, vegyes építésű, száraz lakóépület
11.5M Ft (20)804-2102
370nm-es telken. I.á.: 10,5 mFt 20+ Központ közelében, téglaházban, 919-4870
harmadik emeleti 52m2-es kétszobás, konvektoros erkélyes lakás, ga- + (3897) Eladó Gödöllőn a Palorázzsal eladó! 12.5MFt! 20-539-1988 takerti 4emeletes lakótelepen egy
44nm alapterületű magasföldszinti
+ Eladó nappali+2 félszobás lakás, új 1szobás igényesen felújított örökműanyag nyílászárók, szigetelt tömb lakás új gépesített konyhabútorral,
beépített szekrénnyel. I.á.: 10,5mFt
Iár:13.5MFt. (20)804-2102
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

+ (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 20919-4870
+ Eladó Gödöllőn a nagyfenyvesben
egy 6 lakásos társasházban 2000nmes 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
+ Eladó Gödöllőn a Valkói út melletti
kárpótlási területen egy 1042 nm-es
telek. I.á.: 2,9 mFt 20-919-4870
+ (3895) Eladó Mogyoród tölgyesi részén a HÉV közelében egy új építésű,
40nm-es dryvittal szigetelt, kifogástalan állapotú, nappali+1szobás, öszszkomfortos, 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 20-9194870
+ (3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K
utcában egy 1000nm-es telken egy
100nm-es 3szobás téglaépítésű családi + (3891) Eladó Gödöllőn az Erzsébet
ház, mely teljes egészében alápincézett. Parkkal szemben egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szobás 100nm
I.á.: 22,9 mFt 20-919-4870
összalapterületű felújított téglaépíté+ (3883) Eladó Gödöllő Blahai ré- sű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.:
szén, 600nm-es telken egy 10 éve 24,9 mFt 20-919-4870
épült, nappali+2szobás igényesen kialakított, terasszal ellátott lakóépület, + Eladó Gödöllő kertvárosának legmelynek a földszinti részén (110nm) jobb részén egy 1090nm-es közművel
jelenleg fodrászüzletnek kialakított ellátott építési telek. I.á.: 21,5 mFt 20üzlethelység található vizesblokkal, 919-4870
egyéb helységekkel. Igényes megjelenésű, mutatós. I.á.: 45mFt 20-919- + Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház, tulajdonostól áron alul
4870
Gödöllő kedvelt kertvárosi részén el+ (3898) Eladó Szadán a Gesztenye- adó. Tehermentes. Akár vállalkozásra
fa utcában egy nappali+3szobás, te- is alkalmas. Két különálló szint, mindtőteres, összközműves, 800nm telken kettőn konyha, fürdőszoba, nappali +
fekvő, jó állapotban lévő családi ház. 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen külön bejáratú lakrész (65
I.á.: 20mFt 20-919-4870
nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 állásos
+ Eladó Domonyvölgyben 5000nmes garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt.
külterületi ingatlan egyben vagy oszt- Tel.: 20-3464-718.
va telkenként. Egyben az irányár
6mFt, osztott telkenként 1,2mFt. A te- + Remsey krt-on mélygarázsban
lek üres, panorámás és a villany beve- garázsbeálló eladó. Tel.: 30/2017329.
zetése folyamatban. 20-919-4870
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+ Gödöllőn eladó á
ron alul családi
ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).
+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó, üzlet, iroda, masszázsszalon, egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó,
légkondi beszerelve. Ingyenes parkolás. Tel.: 30/2242-653.
+ ASZÓDON központban tulajdonostól 38 nm-es, felújított, földszinti lakás
sürgősen eladó. Tel: 70/384-4813
+ Valkón eladó 3 szobás, konvektoros családi ház nagy telekkel (fele
szőlő és gyümölcsfák): 5,5 MFt. Érd:
20/426-8168
+ Gödöllő központjában a Szabadság
úton eladó egy 69nm-es, 2,5 szobás,
4.em. vízórás, cirkófűtéses, panorámás lakás. Étkezőkonyha, fürdőszoba,
különálló WC, tágas erkély. Ár: 12,9M
Ft. Tel: 30/645-2020
+ Eladó Gödöllőn a Szilágyi E. utcában 1000nm-es parkosított telken, 110nm-es 3szobás családi ház.
100nm-es melléképület, á
sott kút,
pince. 30/402-7276
+ Gödöllő belvárosában a Remsey
krt-on 2015. júniusi átadással eladó
utolsó lakás! Nappali+3 szoba, 2fürdő. Ár: 24,5M Ft. Tel: 70/3660-999,
70/7733-222
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es lakás
tárolóval. Iár: 10,9 MFt. 20/447-3391
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ALBÉRLET KIADÓ

ÁLLÁS

+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel: + Gyógytornász kolléganőt keresünk
gödöllői fitnesz klubba. Jelentkezni le20/9455-583.
het: 30/2216-215
+ Két szobás társasházi 1. Emeleti
öröklakás egyik szobája társbérlet- + Opel Gaál Márkaszerviz gödöllői
be kiadó Gödöllő központjában. Érd.: munkahelyre autószerelő kollégát
keres. Több éves gyakorlattal; önálló+36-70-318-2127 (egész nap)
an dolgozni tudó; Opel, Volkswagen,
+ Gödöllőn kiadó a Paál László köz- Ford típus ismerettel; felhasználó
ben, téglaépítésű társasházban jó ál- szintű számítógép ismeret; jogosítlapotú, bútorozott, 2.emeleti, 2 szoba vány. Kiemelt kereseti lehetőség. Telösszkomfortos lakás igényes, fizető- jesítmény arányos bérezés. Szakmai
képes bérlőknek. Konvektoros fűtés, tréningek. Bejelentett állás, hosszú
távra. Jelentkezni lehet fényképes
erkély. 20/499-7306
szakmai önéletrajzzal e-mailen: gaa+ Gödöllőn, Erzsébet királyné körúton lautohaz@opelgaal.hu, Gaál Autóház
3szobás albérletben 2szoba kiadó Kft. 2100 Gödöllő, Rét utca 18.
jún.1-től. (Külön is.) A lakás teljesen
felújított, berendezett (hűtő, mosó- + Gödöllői Barkácsbolt eladót kegép, bútorok, kábeltévé, Wifi, vízóra res. Elvárások: műszaki ismeretek, jó
kommunikációs készség, barkácsárustb.) 70/296-9590
házban forgalmazott termékkörök va+ Kiadó a Fenyvesben Gödöllőn 90nm lamint World, Excel felhasználó szintű
családi ház felső szintje külön bejárat- ismerete, gyors gondolkodás, problétal. Parkolás az udvaron. Átalány rezsi. mamegoldó képesség, önálló munkaKözel busz, vonat, boltok. 70E+rezsi. végzés, megbízhatóság. Előny: adott
szakterületen, kereskedelemben szer70/381-8029
zett tapasztalat . Feladatok: vevők kiszolgálása és szakszerű tájékoztatása, árumozgás számítógépen
való rögzítése, árurendelési javasÜZLET, IRODA, GARÁZS
latok elkészítése, áruátvétel, hát+ Gödöllő belvárosában 56 m2-es, térfeladatok ellátása. jelentkezés:
utca frontra néző, saját zárt parko- bcenter@barkacscenter.hu
lóval, légkondicionálóval rendelkező
helyiség (üzlet, bemutató terem, iroda + Gödöllői éttermünkbe kerehasznosítására is alkalmas) hosszú sünk pizzaszakácsot. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@freemail.hu
távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356.
e-mail címen lehet fényképes ön+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, ga- életrajzzal
rázs kiadó, más tevékenység céljára
+ Gödöllői éttermünkbe kereis. Tel.: 20/9455-583.
sünk sushi szakácsot. Jelentkez+ Gödöllő központjában HÚSBOLT ni a pizzamaxcaffe@freemail.hu
teljes berendezéssel kiadó. Tel: e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal
20/566-9767

+ Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton kétszobás, földszinti, erkélyes, gázfűtéses
53,4 nm-es lakás műanyag nyílászárókkal 12 M Ft-ért. Tel: 20/220-3437
+ Gödöllőn a STOP-Shop és a Shell
benzinkút melletti területen büfére,
+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában teljes zöldség-gyümölcs és autó árusítására
közművel ellátott 2 szoba+ nappalis engedéllyel rendelkező terület kiadó.
családi ház (kb.80nm) nagy telekkel Tel: 30/9467-702
(2725nm). Iár: 26,2MFt. Érd: 30/9053284, 30/599-5558
+ Az ÁTRIUM Üzletházban földszinti 25,5 nm-es üzlet helyiség kiadó.
+ Eladó tulajdonostól Gödöllőn a Szt. Jelenleg büféként üzemel, de bármiJános utcában tégla építésű, 1,5 szo- lyen tevékenységre alkalmas. Érd:
bás, jó elrendezésű 1.em. lakás. Re- 30/546-2011
zsi költség alacsony. A közlekedés
és a környék ellátottsága kiváló. Iár: + Gödöllőn a PATAK TÉRI üzletsoron
10,7MFt. 20/336-7262
27 nm-es ÜZLET ELADÓ reális áron.
Érd: 30/622-8987
+ Gödöllő központjában iroda, lakás
tulajdonostól eladó. 1.em. 42 nm, + Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálalacsony rezsi, lift van. Berendez- ló KIADÓ!! 10EFt/hó (20)804-2102
ve vagy irodabútorok nélkül is. Tel:
20/9437-482

KÍNÁLATUNKBÓL: • Gödöllőn, a Palotakerten
5. emeleti,69 nm-es, teljes körűen felújított lakás
eladó. Iá:13,5 mFt.
• Gödöllőn, a Rögesben N+ 4 szobás, elegáns családi
ház 1000 nm-es telken eladó. Iá:46 mFt.
• Gödöllőn, a Csanakban N+3 szobás újszerű, energiatakarékos családi ház eladó. Irányár: 33,5 mFt.
• Mogyoródon, hévhez közeli társasházban 81 nm-es,
1. emeleti lakás, kertrésszel eladó. Iá:21,5 mFt.
Bővebb információért keresse irodánkat!

+ A Tormay Károly Egészségügyi Központ TAKARÍTÓI ÁLLÁST hirdet. A munkakör határozott idejű, teljes idős (8
órás) közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be. A munkakörbe
tartozó feladat: az intézet meghatározott objektumában egészségügyi és
általános takarítási feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az
1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései
az irányadók. Munkavégzés helye: az
intézet egész területe. A munkakör betöltésének általános feltételei: magyar
állampolgárság, legalább 8 á
ltalános
iskolai végzettség, orvosi alkalmasság.
A kiválasztásnál előnyt jelent az egészségügyi takarítási gyakorlat. Jelentkezni lehet személyesen 2015. május 25től az igazgatóságon (2100 Gödöllő,
Petőfi Sándor u. 1-3. I.em.) Novákné
Finta Erzsébet gazdasági vezetőnél. A
munkakör a jelentkezések elbírálását
követően június 1-től tölthető be.
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Francia tulajdonú műanyagipari vállalat
isaszegi üzemébe gyakorlattal rendel-

gépbeállítókat és
operátorokat keres 3 műszakező

kos munkavégzésre az alábbi elvárásokkal:
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.

+ FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munkakörbe, rész és teljes munkaidőbe munkatársat keresünk. Jelentkezéseket várjuk:
30/400-4762, novocafe@mailbox.hu
+ Gödöllői munkahelyre gyakorlattal,
vendégkörrel rendelkező FODRÁSZT
keresünk. 20/9520-016
+ Felvételre keresünk VILLANYSZERELŐ szakmunkást. Munkavégzés helye: Gödöllő és
környéke. Érd: 30/4795807, 30/949-3326
+ Gödöllői étterembe,
mosogató-takarító munkatársat sürgősen felveszünk! Jelentkezés:
20/322-0372.
+ Gödöllőre alkalmazotti jogviszonyba FODRÁSZT keresünk. Fényképes önéletrajzokat a
zsofiaraba@gmail.comra várjuk.
+ Gödöllői munkavégzéssel keresünk könnyű
betanított fizikai munkára 2fő gödöllői lakosú
női, 1fő gödöllői lakosú
férfi munkaerőt, és 1fő
referenciával rendelkező takarítónőt. Fényképes önéletrajzokat az
alábbi e-mail címre várjuk: allasgodollo@gmail.
com

+ Németül beszélő TOLMÁCSOT + KERTGONDOZÁS: metszés, permeteszeretnék egy-egy alkalomra. Tel: zés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
70/779-8529
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala+ CO-2 hegesztőket keresünk (kezdő- pos, megbízható munka rendszeresen
ket is betanulási lehetőséggel), ill. la- és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
katosokat darukezelői vizsgával Pest
környéki munkahelyre. Érd: 70/3847- + SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ636, godallas@gmail.com
ZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ Munkatársakat keresünk betanított
kézi csomagolói munkára egy gödöl- + KÖNYVELÉS, cégalapítás, munlői élelmiszeripari céghez. Jelentke- kabérszámfejtés, tanácsadás. Gödölzés: Fényképes önéletrajzzal az aláb- lő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
bi e-mail címre: munka@jokerkarrier. 06-30-592-1856, 06-30-508-1380,
hu vagy személyesen: 2100 Gödöllő 06-28-784-752
Városmajor 1/1. Tel: 28/451-999
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE+ Keresek valakit, aki felszántja 620 LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák,
nm-es gödöllői telkemet, ill. olyat is, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felaki betonoszlopokkal, dróthálóval be- újítása, új szerelése, kialakítása, locsokeríti azt. Tel: 30/252-0039
ló, mérő tervezése, beépítése, átadása.
Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229
SZOLGÁLTATÁS
+ 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
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERE+ Minden, ami fából van! Régi bútor LÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20%
felújítás, új bútor készítés (konyha, kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
beépített szekrény), lépcső készítés,
burkolás, egyedi nyjlászáró készítés.
Tel.: 30/911-20-28, 30/490-16-17.
+ 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:
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Geinfo@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
nerál kivitelezés, gipszkartonozás, hi+ FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró deg-meleg burkolás). Vállalunk mintraktorokkal), fűkaszálás, bozótirtás, dennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
parlagfű mentesítés, sövénynyírás, ro- megbízható munka. Ingyenes árajánlat
tációzás, gyomirtás, gyepszellőztetés. felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
E-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL, tel: 30/622 7421.
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező áron, bútor- + KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
mozgatással, akár azonnali kezdéssel RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok
is, ingyenes felméréssel, több éves árusítása. Minden, ami a költöztetésszakmai tapasztalattal. 20/325-4944 hez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

2015. MÁJUS 26.
+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS.
Fák, bokrok, ültetvények: kivágása,
metszése, motoros géppel permetezése, újratelepítése. Rotációs kapálás,
gyomtalanítás. Fűnyírás, sövénynyírás,
fűkaszálás. Árok és ereszcsatorna
tisztítás. 30/747-6090
+ FÁK, veszélyes fák kivágása alpin
technikával. Gyümölcsfák és örökzöldek permetezése motoros permetezőgéppel. Ereszcsatorna tisztítás.
Zöld-hulladék elszállítás (fű kivételével). 06-20-922-4400
+ PARKETTÁS: 70/505-1177.
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+ 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 30/2105058-as telefonon várjuk.

+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjaví- ADÁS~VÉTEL
tás, kőműves munkák, csapadékvíz el+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100%
vezetés. Fakivágás. 30/402-7276
olasz minőség eladó. 1liter 2200Ft.
Érd.:
0630 8518 763
+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-

ZÁS. Kisebb-nagyobb szobafestést,
+
KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
mázolást és egyéb tapétázást, kerítéEXLIBRISEKET, papírrégiségeket, masek, faházak lakkozását, kültéri festégyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
seket vállalok. 70/576-8925
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Masszázs Gödöllőn! Izomlazító, energetizáló, relaxáló kezelés nyugodt környezetben, kellemes hangulatban. Kérésre
csakratisztítást és auraharmonizálást alkalmazok! Tel. vagy Sms: 20/499-7306
+ 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

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

+ 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
+ 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
+ AGANCS
70/633-5772

FELVÁSÁRLÁS.

Tel:

+ Eladó régi 7 db-os hálószoba bútor
matraccal, á
gyneművel, terítővel, valamint 2 és 3 ajtós szekrény, világos
színű dohányzó asztal 2 fotellel, régi
tálalószekrény. Tel: 30/486-1445
+ Gyógymasszírozás akár minden nap
otthonában! Eladó Ceragem Thermó
masszázs ágy sürgősen, kitűnő állapotban, kedvező áron. Eredetiség
számlával igazolva. Érd: 30/546-2011
+ Eladó egy keverőtárcsás mosógép,
egy centrifuga, jó állapotúak, egy ORION
színes TV (80 cm). 70/223-8224

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Hársméz, Méz-2014. 720ml-es
+ ANGOL tanár általános és középisko- csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
lások számára tart nyelvtani alapok meg- elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méerősítését és beszédkészség fejleszté- hészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
sét segítő tanórákat. Tel: 30/2623-628
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-,
TÁRSKERESŐ
Lépesméz, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ 50 éves osztrák férfi 30-55 éves társnőt vagy feleséget keres. Lakcímes levelek: Postfach 653., 4021 Linz, Austria
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
20/9455-583.
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A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Czomba Szandra, Szabó Pál u.
51., Antal Józsefné, Mohács u.
8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Bokor Tibor, Németh László u.
2., Szalkai Veronika, Táncsics M.
u. 52.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csabai
Zsolt, Ibolya u. 24.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Somlós Albert Mónika, 2117
Isaszeg, Hétvezér u. 2., Szabó
Lajos, Tátra u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kalász Karina, Bethlen G. u. 20., Mészáros
Flóra, Hársfa u. 6.

Utazz velünk

Madridba
és környékére
A múlt héten néhány napot a spanyol fővárosban töltöttünk egy focimeccs ürügyén és nem
bántuk meg, mert a mérkőzés is a szánk íze
szerint alakult és Madrid is nagyon tetszett. Az
időjárás májusban igen kellemesen, napközben
30 fok körüli hőmérséklettel, de reggel azért
érdemes egy pulcsit felvenni, hiszen 10-15 fok
közé is lehűl a levegő. A Ryanair reggeli járatával már fél 10-re Madrid Barajas repterén vagyunk, kb. 10 perces sétával a metróhoz érünk,
majd némi tanakodás után 10-es gyűjtőjegyet
veszünk (24EUR) és irány szálláshelyünk, a
Melia Castilla Hotel. Rövd pihenő és átöltözés,
majd nyakunkba vesszük a várost, a Banco de
Espana megállónál szállunk ki a metróból és a
gyalogosan kezdjük meg a belváros felfedezését a Paseo del Prado platánfákkal szegélyezett
sétányán. A Thyssen-Bornemisza múzeumba
aznap este ingyenes a belépő, mert éppen múzeumok éjszakája van, tovább haladunk és a
szomszédos utcák egyikén lévő tapas bárban
megebédelünk majd a Retiro park felé vesszük
az irányt. Madrid legnagyobb, 120 hektáros
parkja a helyiek kedvenc hétvégi kirándulóhelye, hasonlít a mi Városligetünkhöz, van itt csónakázó tó, egy hatalmas rózsakert, szép szobrok, érdekes alakúra nyírt fák, utcai zenészek
és árusok és sokan sportolnak is. A szomszédos
Botanikus kertbe is bemegyünk még (nagyon
meleg a délután) aztán a Prado mellett kötünk
ki újra és kígyózó sort látunk a múzeum melletti
úton. Mint kiderül, este 6-tól 8 óráig ingyenes a
belépés és ezt mi is kihasználjuk, mert szerencsére meglepően gyorsan halad a sor. Hihetetlen
gazdag képanyag a XV. és XIX. század között
élt legnagyobb európai festők képeiből (Goya,
Velázquez, El Greco, Rubens, Rembrandt, Tiziano, Tintoretto…), ez tényleg kihagyhatatlan.
Bár csak fél 10 felé kezd sötétedni, de aznapra
már csak a vacsora fér bele a programba, hiszen
a korai kelés és a kiadós séták miatt mindnyájan
alaposan elfáradtunk.
Másnap reggel korán kelünk mert a híres bolhapiac, az El Rastro már fél 9-től várja a vásár-

ló, nézelődő, alkudozó helyieket, turistákat és
próbáljuk elkerülni a nagyobb tömeget. Van itt
minden, rengeteg bőráru, ruhaféle, kézműves
ajándéktárgyak, de gázálarctól kezdve a régi
kólásüvegig és régi pénzekig minden kapható.
A piac után a Plaza Mayor felé sétálunk és útközben muszáj útba ejtenünk egy-két cipőboltot (rengeteg van és igen gazdag a választék),
mert a nők már nem bírják tovább türtőztetni
a vásárlás utáni vágyukat. Madrid főtere egykoron bikaviadaloknak, kivégzéseknek, bajvívásoknak adott helyet, most sokkal békésebb
a helyzet, körben kávézók és vasárnap lévén
itt is árusok, akiknek főleg bélyeg, régi pénz
és érme van a kis asztalkáin. Már ebédidőben
érünk a Mercado San Miguelhez, ahol nagy a
tömeg, de még el lehet férni az asztalok között.
A gasztronómia kedvelői találnak itt friss osztrigát, polipot, többféle paellát, különféle sajt és
gyümölcskreációkat, tapaskülönlegességeket
és az édességekből is rendkívüli a választék.
A délután további része már az Atletico Madrid-Barcelona mérkőzésről szól…
(Folytatás és képek: www.sissytravel.hu/
utazz-velunk )

