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• TerJeszTői ára: 75 fT

Nagy sikert aratott az Arpeggio gitárzenekar
minifesztiválja. A gödöllői és a szentendrei gitá(5. oldal)
rosok telt ház előtt koncerteztek.

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

Megnyílt a GÖMB Felhő-udvar című kiállítása a könyvtárban, ahol földszinti termekben és
(6. oldal)
az udvaron is láthatók alkotások.

A gyermeknapi futáson összesen 659-en álltak
rajthoz. A legtöbb futót a Montágh iskola ne(8. oldal)
vezte be.

ORSZÁGOS ELISMERÉS A „KIS BALÁZS”-PROJEKTNEK

Városmarketing
g gyémánt védjegy

Magyarország 378 városából 32-ből
érkeztek be pályázatok és falvak is
indultak a versenyen, mondta értékelőjében Hinora Ferenc. Hihetetlen,
de igaz, a szövetség felmérése szerint

a hazai városok felében egyáltalán nincs
városmarketing tevé-kenység, pedig ha azzt
jól végzik – derült ki a
konferencia előadásaibból

Fotó: Tatár Attila

Városmarketing gyémánt védjegy elismerésben részesült
Gödöllő önkormányzata a „kis
Balázs” projekttel az idén első
alkalommal kiírt Országos Városmarketing Díj pályázaton.
Az elismerést az önkormányzat képviseletében Péterfi Csaba kommunikációs igazgató,
a polgármesteri kabinet vezetője vette át Budapesten, a
Márkaépítés 2015 konferencián Hinora Ferenctől, a Magyar
Marketing Szövetség elnökétől
és dr. Piskóti István egyetemi
docenstől, a Miskolci Egyetem
intézetigazgatójától.

is –, segíti
s
az ott élők mindennapjaait, a város ismertségét és
kedvvező megítélését.
A Miskolci Egyetem Markeeting Intézete és a Hinora
M
Marketing
Group szakmai
t
támogatásával
létrehozott
Országos Városmarketing Díj célja az, hogy
felhívja a figyelmet a
városok fejlesztésében
egyre fonntosabbá és egyre intenzívebbé váló
v
marketingtevékenységre, annnak sokszínűségére, eredé
é
ményességére,
a sikeres, hatékony
marketing-megoldások elismerésével és azok népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag
helyes gyakorlat elterjedéséhez,
végül segítse a tapasztalatcserét, a
városok vezetői, szervezetei és a
marketingesek közötti együttmű(folytatás a 6. oldalon)
ködést.

Főtéri Forgatag

Gyermeknap
Hatalmas sikert aratott a gödöllői Gyereknap. A rendezvények egész nap több ezres
tömeget vonzottak a főtérre.

A kora estig tartó program reggel
hagyományosan gyermeknapi futással kezdődött, majd sportbemutatók
zajlottak a színpadon, ahol azután
koncertek, mesejátékok váltogatták
egymást. A gyerekek és a felnőttek
együtt tekinthették meg többek között
a Farkasházi Réka és a Tintanyúl, a
HandaBanda zenekar és Kovácsovics
Fruzsina és a Cimbaliband előadását.
(folytatás a 4. oldalon,
kapcsolódó írásunk a 8. oldalon.)
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Ott vOltak, akik segítenek, ha baj van

Védelmi nap az Alsóparkban

favédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese is megtisztelte jelenétével.
A honvédelmi napot Gödöllő önkormányzata, Veresegyház önkormány-

Az elmúlt hetek csapadékos időjárása indokolttá tette az újabb kaszálás
megkezdését. A következő napokban
a lakótelepek zöld területein, valamint az Alsóparkban dolgoznak a
VÜSZI munkatársai.
Fűnyírásban elsők lakótelepek, a
virágosításnak viszont az utolsó

A 9-től 15 óráig tartó programot a
Gödöllő Pest-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a MATASZ
Pest Megyei és Budapesti Szervezete
rendezte azzal a céllal, hogy bemu-

sú
rendezvény
jelentősen eltért
az eddig megszokottaktól, hiszen
ez volt az első alkalom, hogy nem
csak a célközönségnek, a diákoknak szólt, hanem
minden érdeklődő számára megtekinthetőek voltak a bemutatók.
A rendezvényt Gémesi György polgármester és Pásztor József tűzoltó
alezredes, a Pest-megyei Katasztró-

mint a kandeláberekre
és a korlátokra is.
Dolgoznak az útkarbantartási részleg munkatársai is, városszerte zajlik a kátyúmentesítés. A
VÜSZI infratechnológiával végzi a burkolati
hibák javítását. Gödöllőn azonban nem csak
városi kezelésben lévő
utak vannak, a Magyar
Közút Zrt. kezelésében
lévő utakat nem a VÜSZI munkatársai javítják.

zata, az Alcu-Team Kft., a Gödöllői
Autópálya Mérnökség, a VÜSZI
Kft., a Pluszprint nyomda Veresegyház és a magyar Autóklub támogatta.
jk

harmadával kevesebb járat már bedöntheti a közlekedést

Sztrájkra készülnek a BKV dolgozói
Nem közeledtek az álláspontok, ezért
lapzártánk idején úgy tűnik, igencsak
át kell gondolni a közlekedést azoknak, akik a június 11-12-én a fővárosba
kívánnak utazni. Az ekkora meghirdetett BKV sztrájk során előreláthatóan
a járművek egyharmada nem közlekedik majd, azaz nagyobb káosz várható,
mint a legutóbbi munkabeszüntetéskor.
Az iskolai szünet előtti hétre időzített
BKV-sztrájk sokkal durvábbnak ígérkezik, mint a legutolsó, a 2010-es hatnapos munkabeszüntetés volt. Akkor a
kötött pályás járművek jó része közlekedett, csak a buszok álltak le teljesen.
A most meghirdetett sztrájk azonban
valamennyi vonalra kiterjed, a buszok
és a trolik mellett a HÉV, a metró és
a villamosok harmada sem közlekedik
majd.
A 2010 óta életbe lépett új sztrájktör-

Már nyári munkák
Városszerte zajlanak a nyári
közterületi munkák. A zöldterület és a városi utak karbantartása egyaránt sok feladatot
ad a VÜSZI-nek.

Ejtőernyős ugrás, műszaki
mentés, rendőrségi- és katonai bemutató várták az érdeklődőket az Alsóparkban
megrendezett védelmi napon
május 29-én.

tassa a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és a civil érdeklődőknek a
katasztrófavédelem, a mentők, a járási mentőcsoportok, a honvédség és
a rendőrség feladatait, az egyes területek munkáját és az általuk használt
technikai eszközöket.
Megismerhették a különböző fegyvereket, a régi és a mai tűzoltó járműveket, valamint megtudhatták mi
mindent mér egy modern meteorológiai állomás.
A korábbinál jóval nagyobb szabá-

infratechnOlógiás kátyúzás

vény 66 százalékban határozta meg a
szolgáltatás minimumát. Ez meglehetősen soknak tűnik, vélhetőleg a jogszabályalkotók is abban bíztak, hogy
ilyen feltételek mellett hatástalan lehet a munkabeszüntetés. De Gulyás
Attila, a sztrájkot meghirdető hat érdekképviseleti tömörülés egyikének,
a Városi Tömegközlekedési Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének (VTDSZSZ) elnöke szerint ezt csak az hiheti, aki autóval jár, illetve nincs rálátása
a fővárosi forgalomszervezésre. Az
előírt szolgáltatási minimumot betartva ugyanis tíz járműből csak hét közlekedik, vagyis minden harmadik járat
kimarad.
A szakszervezetek szerint a forgalomszervezésért felelősök azzal nem számolnak, hogy sokan kocsiba ülnek,
akkor pedig bedugul Budapest.

MEGHÍVÓ – KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM
A Tündérkert Egyesület Gödöllő 2015. június 8-án 18 órai kezdettel
Közbiztonsági Fórumot tart a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban (Gödöllő, Egyetem tér 16.), melyre szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt.
Meghívottak:
• Gödöllő város önkormányzata
• Gödöllő város önkormányzatának közterület
felügyelete
• Gödöllői rendőrkapitányság
• Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

A helyzetet tovább rontotta, hogy Tarlós István főpolgármester kijelentette:
személy szerint nem esne kétségbe egy
kétnapos BKV-sztrájktól. A főpolgármester nyilatkozatára Kordás László,
a 250 ezer főt tömörítő Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke bejelentette, felkérik a tagszervezeteket, hogy
csatlakozzanak a tiltakozó akcióhoz,
ezenfelül közös akciókat is előkészítenek.
A sztrájk kiváltó oka, hogy a BKV 2,4
százalékos béremelést ajánlj dolgozóinak, amit azonban csak akkor adna
meg, ha „arra a pénzügyi fedezet megteremthető, és az ennek megfelelően
módosított üzleti terv jóváhagyásra kerül”. A most elfogadott üzleti tervben
ugyanis nincs forrás a béremelésre.
A szakszervezetek egyébként 3,5 százalékos béremelést, fejenként 200 ezer
forintos cafeteriakeretet és 105 ezer
forintos munkavállalói jutalomalapot
kérnek.
A sztrájk bejelentése óta nem közeledtek az álláspontok. A BKV a törvényi
előírásoknak megfelelően vállalta,
hogy elkészíti a szűkített menetrendet.
Ezzel legkésőbb 48 órával a sztrájk
megkezdése előtt kell elkészülniük. A
szakszervezeti vezetők nem kívánnak
találgatásokba bocsátkozni a megállapodás esélyeiről, de úgy gondolják, a
döntést nem a BKV, hanem a tulajdonos főváros, esetleg a kormány hozza
meg.

állomásai, a következő napokban
azonban ezekre a területekre közel
2000 tő egynyári növény kerül majd.
A város nagy részére már kiültették
a szabadföldi növényeket éppúgy,

A legjelentősebb munka a Fenyvesi nagyúton
folyik, ahol szerkezetjavítást végeznek. Ennek során nem csak a
burkolatot szedik fel, hanem az alatt
kb. 20 cm mélységben új alapot is
készítenek. Ezt követően kerül majd
új burkolat a jelenleg rendkívül rossz
kj
állapotú területre.

Platánok, hársak, vegyes fák, rózsák permetezése
A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint Gödöllő város közterületén
2015. június 1-jétől (időjárástól függően 5-10 napos eltéréssel) megkezdődött a platánok, hársak, vegyes fák, rózsák permetezése, napnyugta után.
Felhasznált növényvédőszer: Decis Mega (rovarölő) 0,25 l/ha, Topas 100
EC (gombaölő) 0,3 l/ha, Mospilan 20 SG (rovarölő) 0,2 kg/ha, Csöppmix
(tápoldat) 3 l/ha, Silwet (tapadásfokozó) 0,15 l/ha, Tazer 1 l/ha, Ridomil
Gold Plusz 0,2 %
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 14 nap, Munkaegészségügyi várakozási idő: 0, Méhekre veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Megint rongáltak a fémgyűjtők
Elmúlt egy hét, és sajnos ismét rongálásról kaptunk hírt. Múlt heti lapszámunkban a központi játszótér kútjának tönkretételéről számoltunk be,
most pedig a Tavasz utcai buszmegálló állapotán döbbentünk meg.
Feltehetően lelkes fémgyűjtők szedték szét az amúgy már többszörösen megrongált, összefestett létesítményt, s bizonyára nem kell sokat
várni, hogy a többi része is „újrahasznosításra” kerüljön. A busszal közlekedők bíznak benne, hogy nem fém,
hanem átlátszó műanyag kerül majd
az eltűnt elemek helyére.
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PolgárMeSterek (éS VároSok) a Békéért

Mostantól Gödöllő is a tagok között van
Május 1-jétől Gémesi György
polgármester révén Gödöllő városa is tagja a Mayors
for Peace (Polgármesterek
a békéért) nemzetközi mozgalomnak, melynek célja az
g
erőszakmentes
világ
ne
emmegteremtése n
zetközi összeffo-z
gással. Ennek az
egyik szintje a
helyi és térségi önkormányzatok összefogása is, melyet
egy
Hirosimában
bejegyzetttt
n
nál.
szervezet koordin
Az ENSZ egyik rendkívüli nukleárisfegyverzet-leszerelési konferenciáján, 1982 júniusában Hirosima és
Nagaszaki polgármestere tett arra javaslatot, hogy a városok és térségek,
azoknak vezetői is fogjanak össze az
atomfegyverek teljes leszerelése érdekében! A New York-i eseményen

kedvező fogadtatásban részesült az
1945 augusztusában amerikai atomtámadást szenvedett két japán város
kezdeményezése. Ma már 160 ország
és térség 6706 városa tagja annak a
szervezetnek, amely 1991 májusa
óta az ENSZ Gazdasági és
Szzociállis Tanácsában
ren
rend
dkívüli és konzzu
ultatív státu
ussal rend
delkezik.
A
Mayors
fo
for
Peace
s z ervezeték egyébként
nek
Gödölllő
ő az ötödik
magyarország
magyarországi
tagja:
1983-ban Budapest, 2008-ban
Bodajk és Vecsés, 2009-ben
Csurgó csatlakozott, majd 2015.
május 1-jével Gödöllő is felvételt nyert a tagok közé. Érdekesség, hogy Gödöllő testvérvárosai
közül többen is tagjai a szervezetnek: Giessen (Németország,

1988-ban csatlakozott), Turnhout
(Belgium, 2005), Wageningen (Hollandia, 2012), Bad Ischl (Ausztria,
2014). Sőt, a tavaly óta városunkkal
egyre szorosabb kulturális kapcsolatot ápoló Szarajevó (Bosznia-Hercegovina, 2006) is küzd ily módon a
világbékéért.
(a)

Véget ért a MÖSZ VidékfejleSZtéSi konferenciaSoroZata

Fenntartható vidék- és településfejlesztés
„Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” – ezzel a
címmel indított országos konferencia-sorozatot
márciusban a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), hogy
megismertesse a polgármesterekkel, milyen lehetőséget
tartogat az új vidékfejlesztési
terv, mennyiben újultak meg
az idei közfoglalkoztatási
programok, s hogy jó példákat mutasson be
a fenntartható vidékfejlesztés gyakorlatára. A sorozat
végállomása
Gödöllő volt, ahol
„Fenntarthatóság
a településüzemeltetésben” címmel
tartott konferenciát a MÖSZ.
A konferencia első
előadója, Gyuricza Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) elnöke a még uniós jóváhagyásra váró Vidékfejlesztési Program új agrártámogatási rendszeréről
beszélt. Mint elmondta, a 2014-2020
közötti uniós költségvetési időszakban 12, 13 milliárd euró, azaz 3700
milliárd forint áll a magyar mezőgazdaság rendelkezésére, közvetlen
agrártámogatások és vidékfejlesztési
támogatások formájában. Jelentős
változás, hogy az agrártámogatásokon belül az egységes területalapú
támogatások zöldítési, fiatal gazdáknak juttatható, valamint termeléshez
kötött támogatásokkal egészül ki. A
vidékfejlesztési program hat prioritás és két alprogram mentén fogalmazza meg a legfőbb célokat – egyebek mellett – a munkahelyteremtést,
a kisebb gazdaságok fejlesztését, az
agrárium versenyképességének fo-

kozását, a területi kiegyenlítést, illetve a
rövid ellátási láncok
létrehozását. Megújul
a program eljárásrendje is: az új struktúra és átalakuló forráslehívási rendszer várhatóan
könnyebb, gyorsabb, egyszerűbb pályázást tesz majd lehetővé.
„A 2015-ös közmunkaprogramok
legfontosabb célja a közfoglalkoztatottak foglalkoztathatóságának nö-

velése, a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásokban részesülők számának 25 százalékos csökkentése, a
kistérségi startmunka mintaprogramok folytatása ráépülő programokkal, valamint a közétkeztetés minőségének javítása” – tudhatták meg
a polgármesterek Lőrincz Leótól, a
Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkári kabinetjének főtanácsadójától.
Mint ismertetéséből kiderült, az idei
közfoglalkoztatási keret 270 milliárd
forint, amiből havonta 213 ezer embert szeretnének munkához juttatni,
s amely összeg jövőre 340 milliárd
forintra emelkedhet.
Kovács Lajos, Budapest XII.
kerületének alpolgármestere, a Klímabarát Települések Szövetségének
elnöke a zöldterületek klímaváltozás
elleni küzdelemben betöltött szerepéről beszélt. Elmondta: a klíma-

változás évről-évre jobban érezteti
hatását, melynek a szélsőséges időjárás-változások, a csapadékellátás
fokozódó egyenetlensége, illetve
az aszályos területek arányának növekedése a leginkább szembetűnő
megnyilvánulásai. A szélsőséges
időjárásnak leginkább kitett
tterületek a városok, amelyek a kánikulai napokon a
kkörnyezetüknél 6-7 fokkal
m
magasabb
hőmérsékletű
„hőszigeteket” képeznek,
jjelentősen próbára téve a
vvároslakók szervezetének
tteherbíró képességét. Mivvel a zöldterületek oxigént
ttermelnek, megkötik a port,
elvonják a hőt és tompítják
a zajt, felületük méretével
arányosan növelhetik egy-egy település élhetőségét.
Dr. Agócs Ilona, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala képviselője
a „Fák Nemzetünk Jövő Generációiért” kezdeményezést mutatta be a
polgármestereknek. A 2014-ben elindított országos program lényege,
hogy őshonos facsemetéket ültetnek
a csatlakozó településeken születő
gyermekek világra jövetelekor. Az
önkéntes részvételen alapuló kezdeményezés legfontosabb céljai: a
nemzettudat és szülőhely iránti kötődés erősítése, a társadalmi egyenlőség és szolidaritás előmozdítása,
a környezetvédelmi és fenntarthatósági célok megjelenítése. Az önkormányzatok elsősorban az ültetési
területek biztosításával, illetve az elültetett facsemetéket gondozásával,
monitorozásával tudnak részt venni a
(moszlap.hu)
programban.

VáltoZáSok: Új iSkolatíPuSokról dÖntÖttek

Az érettségit is érintik
Új intézményfajtákat, szakgimnáziumokat és új típusú szakközépiskolákat vezetnek be
2016. szeptember 1-jétől a köznevelési törvény elfogadott módosításával.

Középfokú iskolai tanulmányok
folytatása esetén a sikeresen teljesített
9. évfolyam megismétlését az iskola
igazgatója a tanuló – kiskorú tanuló
esetén a szülő kérésére – legfeljebb
egyszer akkor engedélyezheti, ha arra a
gimnáziumi oktatásba, az iskolai rendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás, vagy másik szakképesítés
megszerzésére irányuló tanulmányok

A módosítás nyomán szakgimnáziumban szakmai érettségi vizsga és
szakképesítés lesz szerezhető. Ennek
megfelelően a 9-12. évfoKépünk illusztráció
lyamon az egységes kerettanterv szerinti közismereti
képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás
folyhat majd, az ezt követő
évfolyamon pedig ezek az
intézmények az Országos
Képzési Jegyzékben (OKJ)
meghatározottak szerint érettségi vég- folytatása vagy másik tanulmányi tezettséghez kötött, a szakmai érettségi rület választása miatt van szükség.
ágazatához tartozó képesítés szakmai
Ha a szakközépiskolai vagy szakisvizsgájára készítenek majd fel.
kolai alapfeladatot ellátó köznevelési
A szakiskolák helyébe lépő szakkö- intézmény fenntartói jogának az állami
zépiskolákban az első 3 év után szak- intézményfenntartó központtól a szakmai vizsgát tehetnek a diákok, majd képzésért és felnőttképzésért felelős
további 2 év alatt felkészülhetnek az miniszter számára 2015. július 1-jével
érettségire. A szakiskola elnevezés történő átadása miatt az állami intézezentúl azokra az intézményekre vo- ményfenntartó központ fenntartásában
natkozik, amelyek a „sajátos nevelési maradó köznevelési intézményt át kell
igényű” tanulókat készítik fel szak- szervezni, és emiatt (vagy azért, mert
mai vizsgára, illetve az életkezdéshez az intézményvezetői megbízás lejár) új
szükséges ismereteket nyújtanak.
megbízás válik szükségessé, az oktaA módosítás rögzíti, hogy a 8. évfo- tásért felelős miniszter pályázat nélkül
lyam sikeres elvégzéséről kiállított bi- adhat legfeljebb egy évre megbízást.
zonyítvány – iskolatípustól függetlenül
A módosítás egyszerűsíti a települé– alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. si önkormányzatoknak a köznevelési
Alapfokú iskolai végzettség a Szak- intézmények működtetésére, illetve
képzési Hídprogramban is szerezhető. az alól való mentesülésre vonatkozó
A középiskola befejező évfolyamának eljárást azzal, hogy az adatszolgáltatás
sikeres elvégzéséről kiállított bizonyít- körét csökkenti.
vány, továbbá a szakközépiskolában
Az állami iskolák 1-8. évfolyamaiskolai rendszerű szakképzés keretében in felmenő rendszerben bevezetendő
szerzett, OKJ-s szakképesítés megszer- erkölcstan tantárgy elnevezése etika
zését igazoló bizonyítvány középfokú tantárgyra változik 2016. szeptember
végzettséget tanúsít.
1-jétől kezdve. (Forrás: Világgazdaság)
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Vidám forgatag a főtéren

gödöllő Volt az első állomás

Gödöllői Gyermeknap
(folytatás az 1.oldalról)
Aki pedig inkább az ügyességét
szerette volna kipróbálni, az választhatott a különböző kézműves
foglalkozások között: barkácsolás,
korongozás, virág készítés, királylány ruha tervezés fafaragás között –
hogy csak néhányat emeljünk ki a lehetőségek közül. Nagy sikert aratott
az óriásbuborék fújás – amit a gyerekek és a felnőttek egyaránt tátott
szájjal bámultak, míg mások sakk tu-

Békefutás a barátságért

Immáron 18. alkalommal indult útjának a magyarországi Peace
Run, azaz a Békefutás, aminek első állomása Gödöllő volt. Az
eseményen részt vevő kis magyar csapat 227 kilométert teljesít, ezalatt érinti többek között Hatvan, Gyöngyös, Egerszalók,
Eger, Miskolc és Edelény településeket.

dásukat tették
próbára.
Aki reggel érkezett,
akár
estig is kint
maradhatott a
főtéren, hiszen
bőven volt választék a harapnivalókból, de
az sem csalódott, aki gyermeknapi ajánnyi Richárd a gödöllői mozi üzemeltetője már évek óta meghirdeti
a Mozizz a gyermekekért programot,
aminek keretében a gyermeknapi
előadások teljes bevételét jótékony
célra ajánlja fel. Az idén a Montágh
iskola kapta az adományt, amit Bucsyné Prém Katalin igazgató asszony
vett át. A bevételből az iskola tanulói
Gödöllő önkormányzatának balatonlellei üdülőjében tölthetnek el három
napot. (Kapcsolódó írásunk a 8. oldalon)
jk
dékot
szeretett
volna választani,
hiszen a vásárfiák
széles palettáját
vonultatták fel a
helyszínen.
Ajándékot kaptak
a Montágh Imre
Általános Iskola
diákjai is. Remé-

a gödöllői intézmények tanulói, így a
Hajós Alfréd és a Petőfi Sándor iskola
diákjai, valamint a Kirchhofer SE futói, míg a főtéren a Montágh és az Er-

istentiszteleten mondtak köszönetet az
együtt töltött fél évszázadért a gyülekezet tagjai, valamint családtagjaik és
barátaik jelenlétében.
A rendezvényen Pécsi Ildikó Kossuthés Jászai-díjas színművész, Gödöllő
díszpolgára Shakespeare 75. szonettjével köszöntötte a ma is erős szeretetben élő párt, s gyülekezet kórusa is az
alkalomhoz illő énekekkel szolgált.
50. házassági évforduló… két generá-

ciónyi idő, jóban, rosszban együtt. Fél
évszázad házasság, egy olyan világban, amikor a legtöbb kimondott holtomiglan, holtodiglan mindössze néhány évig tart, és egyre többen vannak

azok, akik nem vállalják a házasság
elkötelezettségét, felelősségét.
Pataki Pál és felesége ötven esztendeje

Ismerkedés a Felvidékkel
A „Határtalanul” pályázat keretében
a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói négy napot
töltöttek el Felvidéken.
Az élményekben gazdag
út során megvalósultak
a program céljai: magyar-magyar kapcsolatok
építése, személyes találkozások gömöri kézművesekkel, a határon
túli magyarság életének,
sorsának megismerése,
a történelmi Magyarország tájainak,
nagy múltú városainak felfedezése,
találkozás határon túli magyar iskolásokkal.
A program során a 41 diák és az őket
kísérő hat tanár jártak a füleki várban,
Krasznahorkán, a betléri kastélyban
és túráztak a Szádelői-szorosban,
valamint a Szilicei-fennsíkon. A látogatás során felkeresték a kassai Szent

kel iskola tanulói várták a futókat, akik
Pecze Dániel alpolgármester és Kiss
Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó
felvezetésével érkeztek meg.

A futókat a Chopin zeneiskola Dixi
zenekarának előadása fogadta, majd
a Szent János utcai Óvoda gyermekeinek tánccsoportja adott egy
kis műsort. A sportolók jelképesen
átadták Gémesi Györgynek a futás
alatt mindig az első sorban vitt Békefáklyát. A több mint két évtizedes
múltra tekintő rendezvényt olyan
híres személyiségek támogatták és
fogták a kezükben a fáklyát, mint II.
János Pál pápa, Nelson Mandela, Muhammad Ali, Teréz anya és Diana hercegnő.
tl

Akik Csíkba’ elindultak…

Aranyos házaspár
Nem mindennapi ünnepséget tartottak
vasárnap délelőtt a gödöllői baptista
imaházban. 50. házassági évfordulóját ünnepelte Pataki Pál és felesége
Erzsike, s a jeles évfordulón hálaadó

A Peace Run 6 földrész 150 országában megrendezésre kerülő váltófutás,
amik célja, hogy fejlessze a nemzetek
közötti barátságot.
Június 1-jén a résztvevők az Isaszegi út
végétől, a Gödöllő
táblától indultak és
futottak el a városháza előtti főtérre,
ahol egy kisebb ünnepség
keretében
fogadta őket Gémesi
György polgármester. A város táblájától induló menethez sorra csatlakoztak

tartanak ki egymás mellett, szeretetben, hitben, egymásban és Isten segítségében bízva. „ Aki jó feleséget talált,
kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát” – áll a Példabeszédek könyvében. Ők mindketten kincset találtak, s
ezt a kincset féltő szeretettel őrizték,
példát mutatva a XXI. század embereinek: így is lehet!
jb

Erzsébet dómot is, ahol a Rákóczi-kriptánál, valamint Rimaszombaton a Petőfi szobornál koszorút
helyeztek el.

A történelmi emlékek és a természeti szépségek megtekintése mellett a
füleki magyar iskolában a helyi diákokkal ismerkedtek a gödöllői csoport tagjai, akik nemcsak városukat
mutatták be, hanem arról is tartottak
előadást, hogy milyen magyar gyereknek lenni Szlovákiában.
A négy napos út feledhetetlen élményt nyújtott a résztvevőknek.

Ahogyan 1990 óta minden évben, városunkból idén is sok gödöllői élt a lehetőséggel, hogy szervezett formában utazzon Erdélybe és részt vegyen a csíksomlyói búcsún. Mint megtudtuk, az egyházközségek és civil egyesületek
közreműködésével több mint százan vettek részt az eseményen (az egyénileg
utazók számáról nincs információnk).
A gödöllői hívek a búcsú előtti estén megnézték a helyszínen
megrendezett Ismerős Arcok
koncertet is, valamint a csíkszeredai „Makovecz” templomban
szentmisét mondattak egy beteg
zarándoktársukért, aki idén csak
lélekben tudott velük lenni a magyarság legnagyobb búcsúján.
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Kultúra

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Egymásra találtak
Vannak olyan könyvek, amiket valamiért nehezen veszek kézbe. Ezek
azok, amiket vagy nagyon csalódottan teszek le, vagy csak azt veszem
észre, hogy már csak pár oldal van
belőle hátra, egy szuszra olvasom ki
őket, és meghatározók lesznek számomra. Ilyen volt Haatchi és Kicsi
Pé története is, ami azután késő estig tartó beszélgetésekhez, és kutatómunkához vezetett, barátságról,
betegségről, gonoszságról és szeretetről.
Végy egy gyereket és egy kutyát, és
garantált a siker. Nos, elsőre az ember
azt hinné, itt is erről van szó, pedig ez
a történet más: igaz. Épp ezért nehéz
szembesülni azzal a gonoszsággal,
aminek következtében az öthónapos
anatóliai juhászkutya a sínek közé kerül. A részletekről most megkímélem
az olvasókat, legyen elég annyi, hogy
elkötelezett állatmentőknek, orvosoknak köszönhetően marad életben, három lábbal, csonka farokkal. Mindenki
a szívébe zárja a békés óriást, aki minden vele történt szörnyűség ellenére
képes bízni az emberekben, akik mindent elkövetnek, hogy otthont és szerető gazdit találjanak számára. Sejtik,
hogy ennek a kutyának küldetése van.

Egy honlapon talál rá Colleen, aki barátja súlyosan beteg kisfia, Owen mindennapjait szeretné szebbé tenni egy
kutyával. Amikor meglátja Haatchi
tekintetét, tudja, nekik ő kell, és ez az
érzés még erősebb lesz, amikor megtudja, hogy egy súlyosan mozgássérült
kutyáról van szó.
A háromlábú Haatchi és a napjait kerekesszékben élő, Schwartz-Jampel
szindrómás Owen abban a pillanatban barátságot kötnek, amikor először
megpillantják egymást. Az a pillanat a
család minden tagjának az életét meg-
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változtatja. Az addig magába forduló, magányos kisfiú hatalmas barátja
mellett elkezd nyitni az emberek felé,
életének célja nem csak a mindennapok átvészelése lesz, hanem segíteni
háromlábú barátját a gyógyulásban.
Mert Haatchinak még gyógyulni kell,
ami a családtól hatalmas áldozatot követel. Owen édesapja, Will és Colleen
azonban mindent megtesznek az elválaszthatatlan barátokért.
Közhely szerűen hangzik, hogy Haatchi megváltoztatja az életüket, pedig
így igaz. Új barátokra, segítőkre találnak, akik hol a kutya, hol Owen életminőségének javításáért tesznek meg
minden tőlük telhetőt, ők pedig igazi
családdá kovácsolódnak.
Mindezeket Wendy Holden jegyezte le, aki egyike azoknak, akik úgy
érezték meg kell ismertetni a világgal
ennek a nem mindennapi családnak
és különleges kutyájuknak a történetét, amit Angliában már jól ismernek,
mivel számtalan újságcikk és televízió
műsor foglalkozott velük. A facebookon több, mint 178 000 kedvelője van
Haatchi oldalának, amit Colleen indított el, s ahol bárki nyomon követheti a
kutya és kis gazdája sorsát. Márpedig,
aki elolvassa történetüket, az biztosan
csatlakozni fog a rajongók táborához.
(Wendy Holden: Haatchi és Kicsi Pé –
Egy kisfiú és egy kutya szívbe markoló, igaz története)
nyf

ÜNNEPI KONCERT A KASTÉLYBAN
Kettős ünnepet tartott a nijmegeni
Bach Kórus a királyi kastélyban május 24-én.
A kiváló holland énekkar Magyarországon ünnepelte fennállásának
70. évfordulóját, így a kastélybeli
koncert egyszerre szólt a kórus születésnapjáról, és pünkösd ünnepéről,
fellépéseiket ugyanis gyakran kötik a
jeles egyházi ünnepekhez.
A lovardában a Gödöllői Szimfoni-

kus Zenekarral közösen
léptek színpadra, előadásukban George Frideric
Händel, Johann Sebastian Bach, és Ludwig
van Beethoven művei
hangzottak el. Szólót
énekelt Szakács Ildikó
(szoprán), Balogh Eszter (alt), Alagi János (tenor), Najbauer Lóránt
(basszus). Az esten Rob Vermeulen,

SIKERT ARATTAK A HÚRLOVAGOK
Zsúfolt nézőtér előtt adott nagy
sikerű koncertet a gödöllői Arpeggio Gitárzenekar és a szentendrei
– pomázi Dunakanyar Gitáregyüttes.
A mini fesztiválnak hidetett koncert
a vendég zenekar műsorával kezdődött, amelyben többek között klasz-

szikus és filmzenei átiratok hangzottak el, az utóbbiak között a Leon a
profi és a Karib-tenger kalózai zenei
részleteit hallhatta a közönség.
Az Arpeggio
előadásában
opera részlet
és szonáta is
helyet kapott,

a testvérvárosunkban működő Musica Vocale in Wageningen karnagya
vezényelt.
jb

más zenészekkel is kiegészült, közreműködtek: Szutor Karina, Farkas Benedek (furulya), Halmótczki
Sarolta, Herdovics Anna (hegedű),
Székely Judit (brácsa), Csuja Dániel (cselló) és a Cibri énekegyüttes.

Királyi ajánlat a Koronázási hétvégére
valamint román és
moldvai
csángó
népzenei feldolgozásokat is megszólaltattak. A gitárzenekar ezen az estén

Jazz futamok a könyvtárban
Május 30-án, szombaton a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület szervezésében a jazzben utazó
Balogh Quartet adott koncertet a könyvtárban, telt ház
előtt.
A zenekar tagjai (Uher-Győrfi Bálint – altszaxofon, ifj.
Balogh Gyula – zongora, Mihalovics Dávid – basszusgitár, Horváth Péter – dob) mindannyian a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem növendékeiből állnak.

A koncert sikerére jellemző,hogy a
közönség csak a ráadás után volt hajlandó búcsút mondani a muzsikának.
Az Arpeggiót legközelebb a Múzeumok Éjszakáján, a főtéren hallhatja
kj
majd a közönség.

Különleges ajándékkal lepi meg az opera rajongókat a Gödöllői Szimfonikus Zenekar a koronázási hétvégén. A nagyszabású rendezvény kiemelt
programjaként mutatják be a Bel Canto Operatársulat és neves szólóénekesek (Szakács Ildikó, Balczó Péter, Gaál Csaba, Jekl László és Staszny
Zsófia) közreműködésével Donizetti: SZERELMI BÁJITAL című művét,
amire egyetlen napon akciósan juthatnak jegyhez az érdeklődők.
Mivel szerelmi bájitalt sem magának vesz az ember, hanem azért, hogy
a másik szívét maga felé fordítsa, a szimfonikus zenekar úgy döntött,
aki június 4-én vásárol belépőt az előadásra, az egy áráért két jegyet
kap, márpedig egy ilyen ajándék kiválóan alkalmas arra, hogy az érintett
hölgy (vagy úr) szívét a megfelelő irányba fordítsa (A bájitalról az előadás
szereplői gondoskodnak.)
A népszerű vígoperát június 6-án 19 órai kezdettel szcenírozott előadásban láthatja a közönség a kastély lovardájában. Az előadást Fehér András
szervezi, vezényel: Horváth Gábor.
jk
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Város-Kép

OrszágOs elismerés a „Kis Balázs”-prOjeKtneK

Városmarketing gyémánt védjegy
(folytatás az 1. oldalról)

A József Attila Altató című verséből ismert kis Balázs szobrát a költő
születésének 110. évfordulóján, a
Magyar Költészet Napján avatták fel
Gödöllő főterén. A szobor megvalósítására tavaly júniusban 5 millió forint
támogatást nyert a város a Nemzeti
Kulturális Alap Vizuális Művészetek
Kollégiuma pályázatán, amit 3 millió
forinttal egészített ki az önkormányzat, valamint fedezte a terület rendezésének további költségeit.
A Gödöllő megújult főterére került szobor kiválasztását hosszas egyeztetés
sorozat előzte meg: közvélemény kutatás, hogy az itt élők
milyen szobrot látnának szívesen főtéren, majd a város vezetése a
szakmai zsűri mellett a helyi képzőés iparművészek, a kulturális intézmények vezetői és óvodások, általános- és középiskolások véleményét is
kikérte. A sok jó javaslat közül olyan
művet kellett kiválasztani, ami amellett, hogy illik a város nappalijaként
számon tartott főtérre, egyaránt szól
az itt élőkhöz és az ide látogatókhoz,
ugyanakkor meg kellett felelnie az
NKA pályázati kiírásának is.
A beérkezett pályaművek közül
Erős Apolka Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása egyhangú támogatást kapott, még a gyerekeknek
is ez tetszett a legjobban.
A szobor a jövőről szóló szép üzenet mindenkinek, fogalmazott avatóünnepségén Gémesi György polgármester.
Bár a verset csaknem mindenki
ismeri, azt kevesen tudják, hogy József Attila a költeményt egy gödöllői
kisfiúnak, Gellér Balázsnak írta, aki az
ugyancsak Gödöllőn élő Ottó Ferenc
zeneszerző unokaöccse volt. Az egykori kis Balázs később tényleg katona
lett, mint az a versben is szerepel.

Az ön„kis Batel az inting kanyerte el
marketing gyévédjegy elismeaz elismerést az
vezet kaphatja
a pályázat bebizo-

kormányzat a
lázs” projektdirekt marketegóriában
a Városm á n t
rést. Ezt
a szermeg, aki
nyújtásával
nyít-

ja, hogy a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak
megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt városmarketing
tevékenységet végzett.
A díjátadónak keretet adó Márkaépítés 2015 konferencián a pályázók
és a városmarketing területén dolgozók a szakterület legújabb trendjeiről
és a települések példáiról tájékozódtak. Kiemelten foglalkoztak Gödöllővel. Kurucz Imre (NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.) a
városmarketing kutatási eredményeiről tartott előadásában a 15 legsikeresebben kommunikáló város között
értékelte Gödöllő teljesítményét.
Mint ismeretes, az önkormányzat
2010-ben városimázs díjban részesült és azóta is tartja dobogós helyét.
Az elemzés szerint Szentendrét
ismerik a legtöbben turisztikailag és
a „legélhetőbb településnek” tartják.
A felmérések megállapították, hogy
a gödöllőiek 79 százaléka szeret itt
élni. A fő vonzerők a jelentős zöldfelület, a település városias, mégis

nyugodt jellege, valamint Gödöllő
tartalmas kulturális és sportolási lehetőségei. Az előadó hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy a település belföldi turizmusban játszott szerepét még
erősíteni kell.
Dr. Faragó Hilda szakközgazdász
a Települések és rendezvények című
előadásában elmondta, hogy ma már
mindenhol kevés a wellness, a szállodai kapacitás mellé jelentős programokat, fesztiválokat kell szervezni. Azt tanácsolta a falvaknak,
városoknak, hogy jól felépített, minőségi fesztiválokat szervezzenek az
adottságaikra építve. Ma
már nem kell feltétlenül új
attrakciót kitalálni, a minőségből viszont nem szabad lejjebb
adni.
A Magyar Marketing Szövetség
jövőre a díj folytatását tervezi, az idei
pályázóknak pedig tanácsadással kíván segíteni a még jobb eredmények
(l.t.)
elérésében.

időutazás a mOnarchia KOráBa

Koronázási hétvége
Ferenc József
ó
és
é Erzsébet
é
királyné
á
é 1867.
június 8-án történt megkoronázására emlékezik városunk a Koronázási hétvége eseményeivel. Június 6-án és 7
-én számtalan
program várja majd ennek jegyében az érdeklődőket.
A rendezvény hagyományosan a Királyi Várótól indul,
ahová 9.15-re érkezik meg a királyi család, hogy azután kíséretével hintón vonuljon a kastélyhoz, ahol gróf
Andrássy Gyula fogadja őket. 10 órakor, az ünnepélyes kapunyitás után a Gödöllő Táncegyüttes örömtánca köszönti a díszudvaron az uralkodót és családját,
majd kezdetét veszi a színes forgatag, aminek során
többek között huszár bandérium bemutató, életképekkel színesített tárlatvezetés, mesejáték, solymász-íjász
bemutató várja az érdeklődőket. A rangos programso-

rozatot szombaton este opera előadás koronázza meg,
Donizetti Szerelmi bájital című művének szcenírozott
változata június 6-án este 19 órakor csendül fel a lovardában.
A gyerekeket a kastélyban és az Alsóparkban, a zeneiskola melletti területen is izgalmas játékok várják.
A kastélyban a játszóudvar, és a játékos természetbúvárkodás mellett különös izgalmakat ígér az a mesés
keretjáték, amelyben a papucsszaggató királylányok
nyomába eredhetnek.
Az Alsóparkban szombaton és vasárnap 10.30-tól
16 óráig csupa királylányos és királyfis foglalkozás
várja az ifjú hercegeket és hercegnőket, akiket többek
között bábszínházzal és koncertekkel igyekeznek szórakoztatni a szervezők, a gyermekkönyv kiadók pedig
izgalmas olvasnivalókat kínálnak számukra.

FelhőKBe BurKOlt Könyvtár

Megnyílt az „art-járó”
Felhő-udvar címmel nyílt meg a
GÖMB Alkotócsoport kiállítása a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban. Ez az első alkalom,
hogy az olvasó- és a konferencia terem
mellett az épület belső udvarán is alkotásokat helyeztek el. Ahogy Fülöp
Attiláné, a könyvtár igazgatója fogalmazott, céljuk, hogy ne átjáró, hanem
„art-járó“ legyen ez a terület.
A megnyitón Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt, aki

elismerően nyilatkozott a kezdeményezésről, és reményének
adott hangot, hogy az alkotások
a kiállítás végéig, biztonságban
a helyükön maradhatnak. Úgy
fogalmazott, ma, amikor a felhőt legtöbbször, mint informatikai fogalmat használják, itt az emberi elme
alkotta művészi, megnyugvást sugárzó művekkel, „felhőkkel” töltötték
meg a teret a GÖMB tagjai.
A Felhő-udvar fogalmának üzenete van – jelentette ki a kiállítást megnyitó dr. Ö. Kovács József egyetemi
tanár. Azt nem tudhatjuk, mi volt a kiállítók motivációja, de mindenkinek
megvan a saját igazsága, s a kiállított
műveken keresztül ezek tárgyiasulását láthatja a közönség –mondta.
A műveket röviden a kiállítást rendező Varga Zoltán Zsolt képzőművész mutatta be, aki elmondta, az
alkotásokat ez alkalommal anonim
módon jelenítették meg.
A kiállítás a „Művészetek Kertje
- Gödöllő 2015” tematikus év része(kj)
ként valósult meg.

(ny.f.)
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Élő-Világ

Rózsa és galagonya
Rózsa és galagonya gyűjteménnyel
gazdagodott a Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának helyi védettséget élvező
gödöllői Botanikus kertje, amiket az

I. Rózsa- és galagonya-konferencia
a Kárpát-medencében című kétnapos
nemzetközi tudományos tanácskozás
alkalmából adtak át május 30-án. A
kert 8 fajt számláló rózsa gyűjtemé-

nye Kerényi-Nagy
Viktor tanszéki mérnök szíves
felajánlásának köszönhetően bővült
jelentősen. Az új gyűjtemény több
mint 80 egyedet számlál, amely közel
40 fajnak illetve változatnak feleltethető meg. A vadrózsákat 7 ország
mintegy 60 termőhelyéről gyűjtötték
be, nyolc évi kutató- és gyűjtőmunka
eredményeként, ami a gyűjtő kimagasló szakmai hozzáértését tükrözi. A
kollekció hazánk egyik legfajgazdagabb vadon termő rózsagyűjteménye.
Hasonlóan értékes a galagonya gyűj-

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

Bika-tavi
Természetvédelmi és Ornitológiai Tábor

2015. augusztus 7-15.

temény is: a 20 egyed 9 fajnak és
változatnak feleltethető meg. Négy
ország 10 termőhelyéről kerültek Gödöllőre, ahol eddig 4 fajt lehetett látni.
Az új gyűjtemény példányai a Fekete
galagonya és a Degen galagonya kivételével oltványok.

Gödöllői farkasember az Animal Planeten
Az Animal Planeten ebben a hónapban
látható majd a Zoltán, a farkasember
című sorozat (első rész: június 4., csütörtök, 21 óra), melynek főszereplője
Horkai Zoltán, aki húsz éve készít fel
állatokat filmek vagy reklámok szereplőiként: a gödöllői farmon majdnem
háromszáz állatot felügyel – főként
farkasokat és szarvasokat, de van medve, hiúz vagy éppen vaddisznó, muflon
és tehén is, ha éppen arra lenne szükség egy forgatáshoz. Ezekből a forgatásokból álló hétköznapokból örökít
meg majd párat a sorozat, amolyan
realityként. A gödöllői telek korábban
a Mafilmé volt, utoljára a Lutra című
filmet forgatták itt, és Horkai is abban
a filmben használt épületben lakik a

családjával, tőlük gondosan el vannak
kerítve az állatok, csak néhány kacsa
mászkál a füvön, amikor megérkezünk. Én korábban semmit nem tudtam
Horkai Zoltánról, de rövid idő alatt
meggyőz, hogy hiába nem ő szerepel a
filmekben, hanem az általa koordinált
állatok (kifejezetten kéri, hogy koordinátornak nevezzük, és véletlenül se
idomárnak), ő maga is kamerakész és
közvetlen arc, hát még akkor, amikor
egy vonyítással eléri, hogy az addig a
kerítés túloldalán csendben sétálgató

farkasok pillanatok alatt megvaduljanak, és hatalmas zajt csapva egymásnak essenek, majd fél perc után hirtelen újra elcsendesedjen minden.

Rövidesen kiderül, hogy a nagy
sár miatt a szarvasokat most nem tudjuk
meglátogatni, és azt
is megtudjuk, hogy
meglepő módon a
gímszarvasok vagy a
muflonok inkább veszélyesek a gondozóikra, mint a farkasok
vagy akár az itt tartott
medve, szóval lehet,
hogy ez nem is akkora baj. Először
a medvéhez jutunk be: Horkai előtte meglebegteti a
lehetőséget, hogy
igény esetén nemcsak nézni lehet,
de simogatni is.
Úgy döntök, hogy
én bizony ezt nem
fogom kihagyni,
nem lesz olyan
sok lehetőségem
az életben, hogy
megsimogassak egy kifejlett medvét.
Egyből beugrik Aszlányi Károly:
Kalandos vakáció című könyve,
aminek a kamasz főhőse őrült módon
egy oroszlán szájába dugja be a kezét, itt pedig erről nincs is szó, csak
meg kell simogatni egy szelíd macit,
hát olyan nagy dolog ez?
Aztán bent a ketrecben kiderül, hogy
igen. Az egy dolog, hogy ez a medve
óriási, pláne, amikor két lábra áll. De
ami igazán elveszi a bátorságomat,
az az, hogy nem lehet csak úgy meg-

simogatni ezt az állatot, hanem szigorú a koreográfiája ennek: az egyik
kezeddel a medve szájába adsz egy
almát, és amikor ezt elfogadta tőled,
ugyanazzal a kézzel gyorsan meg-

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:……..

simogatod, közben arra is ügyelve,
hogy azt a kezedet használd, ami
nem takarja ki a medvét a túloldalon
álló fotósok elől.
Viszont hátravannak még a farkasok!
Ők már nem ennyire bonyolult lények: biztos van, aki simán kutyának
nézné őket, és szemlátomást inkább
ők tartanak tőlünk. Olyannyira, hogy
le is kell guggolni ahhoz, hogy valamelyikük egyáltalán meg merjen
közelíteni. Nekem ez nem is jön öszsze elsőre, de végül sikerül összehaverkodni az egyikkel, és így nézve
semmi félelmetes nincs a farkasban,
de azért kicsit meg is könnyebbülök,
amikor a kb. félperces simogatósdi
után újra felállok. A farkasok amúgy
csodaszép állatok, bár a legszebb
abból a falkából, ahová beengedtek
bennünket, sajnos pont elkerüli az
embereket, pedig ő a falkavezér – ki
érti ezt?
Szerző: Inkei Bence
Teljes cikk: cink.hu/igy-simogattam-farkast-es-igy-nem-simogattam-medvet-1707464347

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?
………………………………………………………………................................
………………………………………………………………................................

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

Június 6-án és 7-én
9-11 óráig:

Szombat: 10-12, vasárnap: 16-19-ig

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

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 06-20/991-3057
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atlétiKa – ifjúsági vB-t érő eredményeK

Renner Luca és Kovács Emma repülhet
Május 26-27-én a GEAC és a
KARC rendezésében zajlott a
budapesti Iharos pályán az év
első tíz- és hétpróba versenye,
melynek a célja az volt, hogy
az ifjúsági vb-re és a junior Ebre hosszú hónapok óta készülő
versenyzőknek lehetőséget adjon a kiküldetési szintek teljesítésére.
Az egykori kiváló tízpróbázó, Zsivóczky Attila által felkészített GEAC-os
csapat nem igazán optimális időjárási körülmények között vágott neki a
kétnapos küzdelemnek és rögtön az
elején fel kellett dolgoznia, hogy a junior Eb-re készülő Kriszt Botond a
távolugrás során súlyosan megsérült,
így a verseny és a kiküldetési szint teljesítésének feladására kényszerült. Az
ifjúsági lány hétpróbázókat azonban
igazán kemény fából faragták: Renner
Luca és Kovács Emma egymást felülmúlva, óriási eredményeket produkálva teljesítették a kétnapos versenyt
és mindketten elérték a Kolumbiában

megrendezésre kerülő Ifjúsági világbajnokság nemzetközi (4900 pont) és
hazai (5100 pont) kiküldetési szintjét.
Emma az érdemeit növeli, hogy 5172
pontja mellett több kisebb, nagyobb
sérüléssel bajlódott, míg Luca az 5275
pont mellé a verseny során magasugrásban (177 cm) és távolugrásban (603
cm) is teljesítette a szintet (utóbbi a
megengedettnél nagyobb hátszél miatt
nem hiteles).
Sikerek a hétvégi Magyar LIGA
versenyeken
Számos Magyar Liga verseny zajlott
május 23-án Budapesten az Ikarus
pályán a Paulinyi Emlékversenyen és
május 24-én a Kelet Kupán Debrecenben. Mindkét helyszínen inkább a fiatalok indultak és jeleskedtek, közülük
is kiemelhető Simonváros Csanád
443 cm-es egyéni csúcsa rúdugrásban,
amellyel aranyérmes lett és Kriszt
Katalin 164 cm-es egyéni legjobbja
magasugrásban, aki ezzel ezüstérmet
vehetett át, mindketten egyre közelebb
kerülnek az Európai Ifjúsági Olim-

KeréKpársport – BiKe Zone határon innen, határon túl

Jól tekertek a gödöllőiek
Jól tekertek a gödöllői Bike Zone
versenyzői, akik hazai és külhoni terepen is szereztek dobogós
helyeket.

A Bike Zone egyesület tagjai több neves versenyen is részt vettek az elmúlt
hetekben. A szezon első megmérettetésére április 26-án Kolozsváron, Románia egyik legnépszerűbb mountain bike
versenyén, a Fagetmaratonon került sor,
ahol Szalay Péter és Kiss Mónika a
második helyen ért célba az Elit férfi,
illetve női kategóriában (hosszú táv 57
km, 1660 m szint). Szalay Péter a Bakonyerdő Maratonon is remekelt. A 100

kilométeres távot, amelyet 2235 m-es
szintkülönbségen teljesítettek a versenyzők a 2. helyen zárta. Ezt követően
a hazai versenysorozatok is elrajtoltak.
Az XCO és XCM versenyen május
10-11-én a Vértes-hegység változatos,
gyönyörű tájain versenyezhettek a csapattagok, ahol a célba érést plusz motivációként sok tortával, süteménnyel és
bablevessel értékelték a rendezők.
A Vértes maraton (XCM) eredményei: Rövid táv (23 km) Master 1:
Rigó Zsolt 17. hely; Közép táv (53 km)
felnőtt nő: Kiss Mónika 4. hely; Hosszú
táv (80km), Felnőtt férfi: Szalay Péter
5. hely, Zsidai Sándor 9. hely; Master
1: Árvay Dénes 6. hely; Master 2: Kiss
András 5. hely./ Vértes XCO Master
1: Kiss Gábor 2. hely, Juhász József 11.
hely, Ragoncza Ádám 12. hely; Master
2: Lőrincz János 9. hely; U23: Zsidai
Sándor 6. hely.

extrém sport – i. attraKtív Kupa

Felavatták a skateparkot
Május 30-án rendezte első komolyabb bmx és mountain bike
versenyét a gödöllői skatepark,
I. Attraktív Kupa néven, amelyre
több mint 75-en neveztek be.
Az amatőr és nyílt profi, pénzdíjas ext-
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Sport
pia kiküldetési szintjéhez. Feltétlenül dicséretes Fekete Ábel (1999) és
Kovács Balázs (2000) teljesítménye,
előbbi szombaton megnyerte a 2000
m-es akadályfutást, vasárnap Debrecenben pedig bronzérmes lett 1500
m-en, utóbbi szombaton megnyerte a
serdülő 1500 m akadályfutást, vasárnap pedig második lett 1500 m-en, így
mindketten jelentősen gyarapították
saját és a GEAC ligapontszámait.
Aranyérmesek: Répási Petra 100 m
gát, Szuper Liga; Nagy Imola 5000 m,
Junior Liga; Koczkás Dóra 400 m, Junior Liga; Árvai Virág 1500 m akadály,
Serdülő Liga; Kondrák Réka rúdugrás,
Serdülő Liga; Majorics Ádám 300 m
Ezüstérmesek: Fatér Zoltán rúdugrás,
Ifjúsági Liga; Gelle Annamária 5000
m, Junior Liga; Kriszt Annamária
rúdugrás, Ifjúsági Liga; Simonváros
Zsombor magasugrás, Junior Liga
Bronzérmesek: Mihály Ádám rúdugrás, Serdülő Liga; Kerekes Marcell
gerelyhajítás, Ifjúsági Liga; Bánovics
Dóra rúdugrás, Serdülő Liga.
Edzők: Szörényi István, Gadanecz
György, Máté Alpár, Körmendy Katalin, Karlik Pál, Kaptur Éva.
-li-

Bike-Zone Utánpótlás – Beérik a munka
Bár Gödöllő nem tartozik a kerékpársport tekintetében nagy múltra visszatekintő városok közé, de a sport szeretete
és a lehetőségei miatt mégis jelentős
potenciállal bír. A Bike-Zone Gödöllő
kerékpáros Egyesület immár több évre
visszanyúló utánpótlásbázisának köszönhetően a fiatalok eredményei szépen beérnek. Mind az U9-es, mind az
U11-es kategóriákban a Bike-Zone vezeti az Magyar Kupa összetett rangsorát
a fiú és a lány kategóriákban egyaránt.
Gödöllői intézmények tekintetében a
Hajós Alfréd, az Erkel Ferenc és a Damjanich János Általános Iskolák diákjai
erősítik az egyesületet.
Továbbra is várja a klub a kerékpársport,
azon belül is a mountain bike iránt érdeklődő alsó tagozatos diákok jelentkezését a bikezonembt@gmail.com e-mail
címen.
-ll-

jól megérdemelt díjakat. A helyezettek
névsorát és számtalan fotót az eseményről a www.livetoride.hu oldalon megtekinthetik.
-lt-

rém kerékpár verseny fő támogatója az
Attraktív Kert Kft volt, Ivicsics János
tulajdonos összesen 540 ezer forintnyi
pézdijjal támogatta a kupát.
A benevezett és helyezést elérő bicajosoknak dr. Gémesi György polgármester, valamint Ivicsics János adták át

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!

gyereKnapi futás – töBB, mint féleZren futottaK

A Montágh mozgósított a legjobban
Május 31-én, az idei gyermeknapi program keretében rendezték meg a Gyermeknapi
futást, amelyen a gödöllői
intézmények diákjai és azok
hozzátartozói vettek részt egy
kellemes reggeli futáson, öszszesen 659-en álltak rajthoz.
A legtöbb futót megmozgató
iskola, százalékos arányban a
Montágh lett.

Az idei „futóversenyen” hat korcsoportban, férfi és női kategóriában hirdettek
győzteseket, valamint díjazták a létszáma alapján legtöbb futót mozgósító iskolákat is. Ezt a különversenyt Montágh
nyerte 65,4 %-kal (70 fő), megelőzve a
Damjanich (145 induló, 24,6%) és az Erkel iskolát (175 fő, 22%). Negyedik lett a
Hajós (146 fő, 21,2%), az 5. a Petőfi (73
fő, 12%), a 6. a Premontrei (22 fő, 4%), a
7. a Török (27 fő, 3,8%), míg a 8. a Szent
Imre (1 fő, 0,2%) lett. A IV. korcsoportos
Kovács Balázs (a lenti képen) korcsoportja mellett az abszolút első helyet is
megszerezte.
A kategóriák helyezettjei: I. korcsoport leány: 1. Benke Alexandra, 2.
Kovács Maja Panna, 3. Keindl Réka
(mindhárom Hajós); fiúk: Szabó Cson-

gor (Hajós), Gyebnár Ákos (Hajós), 3.
Simon Dominik (Erkel); II. kcsp. leány:
1. Viha Borbála (Hajós), 2. Ács Julianna (Hajós), 3. Sós Lívia (Erkel); fiúk: 1.
Korsós Zoltán (Erkel), 2. Lauber Kolos
(Hajós), 3. Fekete Csanád (Hajós); III.
kcsp. leány: 1. Eszenyi Napsugár (Hajós), 2. Daróczi Kata (Petőfi), 3. Gódor
Fanni (Erkel); fiúk: 1. Lauber Tardos
(Hajós), 2. Bárdi Milán (Damjanich),
3. Kovács Norbert (Hajós); IV. kcsp.
leány: 1. Bajnóczi Fruzsina (Premontrei), 2. Varga Vivien ((Hajós), 3. Pótha
Johanna (Erkel); fiúk: 1. Kovács Balázs
(Hajós), 2. Fekete Simon (Hajós), 3.
Koczkás Péter (Erkel); V. kcsp. leány: 1.
Kada Adrien (Petőfi); fiúk: 1. Pitlik Marcell (Premontrei), 2. Hidi Dániel (Török), 3. Regényi András (Premontrei);
VI. kcsp. leány: 1. Simoncsik Hanga
(Török); fiúk: 1. Koncz Máté (Premontrei), 2. Kőműves János (Premontrei),
3. Ács Márton (Török); Felnőtt nők:
1. Sántáné Farkas Judit (Premontrei),
2. Némethné Lőrincz Júlia (Petőfi), 3.
Barsiné Csintalan Erika (Petőfi), férfiak: 1. Verbói Zoltán (Petőfi), 2. Csenteri
Csaba (Montágh), 3. Frey Ákos (Hajós).
-tt-

laBdarúgás – Két forduló, hat meccs, három győZelem

Jókor jött idegenbeli pontok
A legjobbkor nyerte meg tavaszi első idegenbeli meccsét a
Gödöllői SK, akik a Pilisszentiván vendégeként tudtak nyerni 4-3-ra a 28. játéknapon. A
gödöllői csapatok mérlege az
elmúlt két fordulóban: 3 győzelem és 3 vereség.
Nagy Dániel együttese május 24-én
az egy hellyel és három ponttal a GSK
mögött álló Pilisszentivánhoz látogatott és igen parázs, három hazai kiállítást is hozó meccsen a 90. percben
szerzett találattal nyertek a gödöllőiek
4-3-ra, ezzel megszerezve első tavaszi
idegenbeli győzelmüket. Az elmúlt
hétvégén simán kikapott a Gödöllő a
Biatorbágytól, így egy fordulóval a
bajnokság vége előtt 33 ponttal a 12.
helyen áll a gárda a tabellán. Az utolsó
fordulóban (június 7-én) a sereghajtó
Hévízgyörk vendége lesz a csapat.
Pest megyei I. osztály, 28. forduló:
Pilisszentiván SE – Gödöllői SK 3-4
(3-3) Gól: Koziorowski Richárd (2),
László Viktor, Kaiser László.
Pest megyei I. osztály, 29. forduló:
Gödöllői SK – Viadukt-Biatorbágy
0-3 (0-0)

Megyei II. osztály – Egy sima, egy
fordított
Az utolsó fordulótól függetlenül a 9.
helyen végzett a legutóbbi két mecscséből egyet nyerő és egyet veszítő
GEAC a csoportjában.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 28. forduló: Galgahévíz SE –
GEAC 0-3 (0-3) Gól: Angyal Zoltán,
Müller Péter, Barkóczi Ádám.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 29. forduló: GEAC – Bagi TC
0-4 (0-1)
Megyei III. osztály – Bronzérmes a
GSK kettő
A harmadik helyen végzett a megyei
harmad osztály közép-csoportjában a
Gödöllői SK második számú csapata.
A GSK II. 66 ponttal zárta az idei kiírást.
Pest megyei III. osztály közép-csoport 28. forduló: Gödöllői SK II. –
Őrbottyán KSE 2-3 (1-0) Gól: Tury
Viktor, Fülöp Alex.
Pest megyei III. osztály közép-csoport 29. forduló: Galgagyörki SE –
Gödöllői SK II. 2-5 (0-2) Gól: Tury
Viktor, Szekeres László (2), László
Viktor, öngól.
-lt-

ÚSZÁSOKTATÁS !

Június 16 - július 6. között (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 a Hajós iskolában!
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 06-28/420-632-es telefonszámon!

2015. júniuS 2.
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
programjai
Június 3., szerda, 15.00:
Művészeti alapvizsga – II. hangverseny – 1. rész
Június 3., szerda, 17.30:
Művészeti alapvizsga – II. hangverseny – 2. rész
Június 5., péntek, 17.00:
Benedek Krisztina (népi ének) növendékeinek hangversenye
Június 8., hétfő, 17.00:
Barta Katalin (zongora) növendékeinek hangversenye
Június 9., kedd, 17.00:
Sári Erika (zongora) növendékeinek hangversenye
Június 15., hétfő, 17.00:
Évzáró hangverseny és bizonyítványosztás (helyszín: Művészetek
Háza)

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
BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsait.
A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2015. december 31. napjáig szóló.
A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Iroda III. emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a (28) 529-171-es telefonszámon.

ELEKTRONIKUS (ONLINE) ELŐJEGYZÉS A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN
Tisztelt Betegeink!
Intézetünk a rugalmasabb és gyorsabb adminisztráció érdekében – egyes szakrendeléseink vonatkozásában –
2015. június 1-jétől elindítja a telefonos vizsgálati időpontkérés mellett az otthonról történő elektronikus előjegyzési rendszert.
Első lépésként négy szakma tekintetében nyitjuk meg a lakosság számára a hozzáférési lehetőséget:
• az I. számú Belgyógyászat - dr. Salamon Mónika
• a Neurológiai szakrendelés (ideggyógyászat) – dr. Gergely Olga
• a II. számú Reumatológia – dr. Zsohár Imre
• és az Urológiai szakrendelések – dr. Vámosi István, dr. Kántor Mihály, dr. Sziklafi Csaba
Kérjük, kattintson az „Orvosi szoba” linkre, majd ezen belül a „Lakosságnak” fülre. Kérjük, figyelmesen olvassa el
az itt található tájékoztató eljárásrendet, és amennyiben élni kíván ezzel a korszerű lehetőséggel, akkor kövesse a leírt
utasításokat! Bízunk benne, hogy ily módon gyorsabban, kényelmesebben, költségtakarékosabban tud betegellátási időponthoz jutni!
Az intézet vezetése

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

ELMÜ központi
hibabejelentő:
06-40/38-38-38
(éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS:
tel.: 06-40-980-030
(munkaidőben)
fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@
kozvilagitas.hu web:
www.eurovill.hu
VÜSZI Kft.
ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő:
520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat:
+36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

VÜSZI KFT. – NYÁRI DIÁKMUNKA
Diákok figyelem!
A VÜSZI Kft. 15 év feletti diákokat vár nyári diákmunkára. A jelentkezők 2015. június 22-től 4 héten át, heti turnusokban, napi 6 órában könnyű kertészeti munkát végezhetnek minimálbérnek megfelelő díjazásért.
Jelentkezni lehet: Merényiné Bordás Éva, 20-4616-613.
A jelentkezéshez iskolalátogatási igazolás, adóazonosító, és személyes adatok szükségesek!

A gyászoló család és a Gödöllői Rendőrkapitányság mély fájdalommal tudatja, hogy Képes József nyugalmazott rendőr alezredes 2015. május 20-án, életének 65. évében elhunyt. Temetése 2015. június 3-án, 14
órakor lesz a Dózsa György úti temetőben.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 1-7-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Június 8-14-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

Az ErzsébEt Királyné éttErEm és Kávézó
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.)

pincér-felszolgáló
pozícióba, legalább középfokú végzettséggel,
több éves felszolgálói tapasztalattal és
magabiztos angolnyelvtudással
rendelkező munkatársat keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
info@erzsebetkiralnyeetterem.hu emailcímen
vagy személyesen lehet.

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+ Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik az
ápr.16-án elhunyt Szatmáry Tamásné, sz: HIDI
ESZTER, valamint május 14-én elhunyt HIDI
GYULA búcsúztató szertartásain részt vettek,
jelenlétükkel, együtt érző öleléseikkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló családok.
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
+ Kazinczy krt-on, felújított, tégla 64nm-es
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, 13MFt-ig! 20804-2102

+ 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

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

+ Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten
földszinti 2 szobás lakás, 56nm-es, felújított,
egyedi fűtésmérős, műanyag nyílászárós l0,9Mós i.áron. 20-772-2429

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

+ Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal, teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt! 20539-1988
+ Központ közelében, jó állapotú, 2007-ben
épült, 94m2-es, nappali+ három szobás ikerházi lakás kis kerttel eladó! Iár:22.9MFt! 20539-1988
+ Eladó két szobás erkélyes felújított lakás Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.5MFt
(20)804-2102
+ Központ közelében, téglaházban, harmadik emeleti 52m2-es kétszobás, konvektoros
erkélyes lakás, garázzsal eladó! 12.5MFt!
20-539-1988
+ Eladó nappali+2 félszobás lakás, új
műanyag nyílászárók, szigetelt tömb Iár:13.5
MFt. (20)804-2102
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102

+ Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén eladó! Saját telek,
kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt
20-944-7025
+ Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 emeletes, téglából épült házban egy 52nm-es,
3. emeleti, konvektoros, igényesen felújított
luxuslakás, beépített konyhabútorral, konyhai
gépekkel. I.á.: 9,2 mFt 20-919-4870
+ (3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park közelében a Körösfői utcában egy 2szobás teljesen felújított ikerház külön utcai bejárattal, hozzá tartozó kis kerttel, borospincével, terasszal,
sok-sok örökzölddel telepített. Az udvarban téglából épült kerti szauna, mosdóval, zuhanyzóval
+ kemence. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában egy
60nm-es, 1,5 szobás, földszintes, vegyes
építésű, száraz lakóépület 370nm-es telken.
I.á.: 11,9 mFt 20-919-4870
+ (3897) Eladó Gödöllőn a Palotakerti 4emeletes lakótelepen egy 44nm alapterületű
magasföldszinti 1szobás igényesen felújított
öröklakás új gépesített konyhabútorral, beépített szekrénnyel. I.á.: 10,5mFt 20-919-4870
+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház
konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A
tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő gerendák miatt az összes belső fal kiüthető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani elrendezés.
I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+ (3815) Eladó Gödöllőn a Mátyás K utcában egy 1000nm-es telken egy 100nm-es
3szobás téglaépítésű családi ház, mely teljes egészében alápincézett. I.á.: 22,9 mFt
20-919-4870
+ (3883) Eladó Gödöllő Blahai részén,
600nm-es telken egy 10 éve épült, nappali+2szobás igényesen kialakított, terasszal
ellátott lakóépület, melynek a földszinti részén (110nm) jelenleg fodrászüzletnek kialakított üzlethelység található vizesblokkal,
egyéb helységekkel. Igényes megjelenésű,
mutatós. I.á.: 39,5mFt 20-919-4870
+ (3898) Eladó Szadán a Gesztenyefa utcában egy nappali+3szobás, tetőteres, összközműves, 800nm telken fekvő, jó állapotban
lévő családi ház. I.á.: 20mFt 20-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben 5000nmes külterületi ingatlan egyben vagy osztva telkenként.
Egyben az irányár 6mFt, osztott telkenként
1,2mFt. A telek üres, panorámás és a villany
bevezetése folyamatban. 20-919-4870
+ (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

+ (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
+ (3843) Eladó Gödöllőn a harasztban egy
sorházi lakás saját udvarrésszel. Az ingatlan áll
egy nappali-étkezős konyha földszinti részből. A
nappaliból nagy terasz nyílik. Az emeleti részen
egy nagy és két kisebb szoba található. Mindkét szoba erkélykapcsolatos. A házhoz tartozik
még egy garázs. I.á.: 22 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, 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
+ Eladó Gödöllő kertvárosának legjobb részén egy 1090nm-es közművel ellátott építési telek. I.á.: 21,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában
egy 800nm telken lévő nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba,
fürdőszoba. Az ingatlan alá van pincézve.
Két helységből áll, mely garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba,
nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még
egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2
szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).
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+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/
kiadó, üzlet, iroda, masszázsszalon, egyéb
célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes parkolás. Tel.: 30/2242653.+ ASZÓDON központban tulajdonostól
38 nm-es, felújított, földszinti lakás sürgősen
eladó. Tel: 70/384-4813
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában
2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es lakás tárolóval.
Iár: 10,9 MFt. 20/447-3391
+ Gödöllőn a Batthyány-Damjanich utca sarkán telek eladó bontandó házzal. Új óvoda,
iskola, bolt, buszmegálló 100 méteren belül.
Iár: 7,5 MFt. Érd: 06/20-567-88-46
+ Gödöllő kertvárosban 3 szobás családi
ház 154 nöl-es telken tulajdonostól eladó.
Iár: 19 MFt. Tel: 30/851-3255
+ Eladó Gödöllőn a Szilágyi E. utcában
1000nm-es parkosított telken, 110nm-es
3szobás családi ház. 100nm-es melléképület, ásott kút, pince. 30/402-7276
+ Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton kétszobás, földszinti, erkélyes, gázfűtéses 53,4
nm-es lakás műanyag nyílászárókkal 12 M Ftért. Tel: 20/220-3437
+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában teljes közművel ellátott 2 szoba+ nappalis családi
ház (kb.80nm) nagy telekkel (2725nm). Iár:
26,2MFt. Érd: 30/905-3284, 30/599-5558
+ Eladó tulajdonostól Gödöllőn a Szt. János
utcában tégla építésű, 1,5 szobás, jó elrendezésű 1.em. lakás. Rezsi költség alacsony.
A közlekedés és a környék ellátottsága kiváló. Iár: 10,7MFt. 20/336-7262
+ Gödöllőn 54 nm hasznos alapterületű, vegyes falazatú ház 292 nm-es telekkel eladó.
A fűtési rendszer vízteres kandalló+ 2db radiátor. Ir.ár: 11,9MFt. Érd: 70/317-3003
+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújított (szigetelt műanyag ajtó-ablak, cirkófűtés)
kb.52nm-es+4nm-es erkélyes lakás eladó.
Családi ház –értékegyeztetéssel is érdekel.
Gödöllőn keresek reális áron építési telket
(300-400nm-est). 20/4989-485
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn, a Szent János utcában első
emeleti felújított összkomfortos, légkondicionált, két szoba étkezős gázkonvektoros lakás
kiadó. Tel: 20/9423-112
+ Szoba fürdőszobával
20/9455-583.

kiadó.

Tel:

+ 2db 25 nm-es és 1 db 50 nm-es lakás kiadó. Tel: 70/779-8529
+ 80-100 nm körüli igényes családi házat
vagy lakást keresek 3 fős család részére
hosszútávra Gödöllőn. Tel: 20/943-0060
+ Kiadó a Fenyvesben Gödöllőn 90nm családi ház felső szintje külön bejárattal. Parkolás az udvaron. Átalány rezsi. Közel busz, vonat, boltok. 70E+rezsi. 70/381-8029
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában 56 m2-es,utca
frontra néző, saját zárt parkolóval, légkondicionálóval rendelkező helyiség (üzlet, bemutató terem, iroda hasznosítására is alkalmas)
hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356
+ Gödöllőn a PATAK TÉRI üzletsoron 27 nm-es
ÜZLET ELADÓ reális áron. Érd: 30/622-8987

+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.
+ A Petőfi téren 57 nm-es üzlet vagy iroda
eladó vagy kiadó. Tel: 70/779-8529
+ Gödöllőn a STOP-Shop és a Shell benzinkút melletti területen büfére, zöldség-gyümölcs és autó árusítására engedéllyel rendelkező terület kiadó. Tel: 30/9467-702
+ Gödöllő központjában, Kossuth L. u. 15ben 2db 37nm-es helyiség kiadó iroda vagy
más tevékenység céljára. 20/935-5687
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (20)804-2102

ÁLLÁS
+ 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
A Szent István Egyetem Számviteli és Kontrolling Főosztálya (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.)

ÁLLÁST HIRDET ügyvivő szakértő
munkakör betöltésére.

Az álláshirdetés a www.kozigallas.gov.hu, a
www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalon
és az Egyetem Hirdetőtábláján kerül közzétételre.

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi szakácsot. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@freemail.
hu e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kisegítőt. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@freemail.
hu e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal
+ Gödöllői telephelyre keresünk áruszállító
munkakörbe jó probléma megoldó képességgel rendelkező munkatársat. Követelmény B kategóriás jogosítvány. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal mygelato2015@
gmail.com lehet.
+ Gödöllői Barkácsbolt eladót keres. Elvárások: műszaki ismeretek, jó kommunikációs
készség, barkácsáruházban forgalmazott termékkörök valamint World, Excel felhasználó
szintű ismerete, gyors gondolkodás, problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés,
megbízhatóság. Előny: adott szakterületen,
kereskedelemben szerzett tapasztalat . Feladatok: vevők kiszolgálása és szakszerű tájékoztatása, árumozgás számítógépen való
rögzítése, árurendelési javaslatok elkészítése, áruátvétel, háttérfeladatok ellátása. jelentkezés: bcenter@barkacscenter.hu
+ ELADÓT felvételre keresünk, Árkus 2000
Kft. Gödöllő, Átrium üzletház, irodaszer kereskedés felvételre keres: számítógépes ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező bolti eladót.
Teljes munkaidőben. Jelentkezni: fényképes
önéletrajzzal: arkus@arkus2000.hu
+ FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munkakörbe,
rész és teljes munkaidőbe munkatársat keresünk. Jelentkezéseket várjuk: 30/400-4762,
novocafe@mailbox.hu
+ Az Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (2100 Gödöllő, Ady E.stny. 56.) álláshirdetést tesz közzé VEZETŐ GONDOZÓ munkakör betöltésére. Pályázati feltétel:
szakirányú felsőfokú végzettség. A pályázati
kiírás részleteiről érdeklődni lehet a 06/28512-405, ill. 06/28-512-375 115m telefonszámon. A pályázatokat a fenti címre szíveskedjenek küldeni.

+ Az Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (2100 Gödöllő, Ady E.stny. 56.) álláshirdetést tesz közzé az Idősek Otthonában és
Házi segítségnyújtásban SZOCIÁLIS GONDOZÓ munkakör betöltésére. Pályázati feltétel: OKJ-s szociális gondozói végzettség,
idősek ellátásában szerzett tapasztalat. A
pályázati kiírás részleteiről érdeklődni lehet
a 06/28-512-405, ill. 06/28-512-375 115m
telefonszámon. A pályázatokat a fenti címre
szíveskedjenek küldeni.
Francia tulajdonú műanyagipari vállalat
isaszegi üzemébe gyakorlattal rendelkező gépbeállítókat és operátorokat keres 3 műszakos 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.

+ Gödöllőre alkalmazotti jogviszonyba FODRÁSZT keresünk. Fényképes önéletrajzokat
a zsofiaraba@gmail.com-ra várjuk.
+ Gödöllőn az Erzsébet Királyné Étterem
és Kávézó (2100 Gödöllő, Dózsa György út
2.) keres Pincér, felszolgáló pozícióra, legalább középszintű végzettséggel, több éves
felszolgálói tapasztalattal és magabiztos angol nyelvtudással rendelkező munkatársat.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az info@
erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail címen
vagy személyesen lehet.

KÍNÁLATUNKBÓL: • Gödöllőn, a belvárosban,
az Átrium Üzletházban 28 nm-es üzlethelyiség
eladó. Iá:9,8 mFt.
• Gödöllőn, a Szabadka utcában, 2 szobás, erkélyes,
4. emeleti, egyedi fűtésű lakás eladó. Iá:11,3 mFt.
• A Blahán panorámás 74 nm-s, N+2 szobás, új építésű, energiatakarékos lakás eladó. Iá:22,9 mFt.
• Az Antal-hegy lábánál 155 nm-es, hangulatos polgári ház 1291 nm-es, ősfás telken eladó. Iá:36 mFt.
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+ Gödöllői munkavégzéssel keresünk könynyű 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
+ CO-2 hegesztőket keresünk (kezdőket is
betanulási lehetőséggel), ill. lakatosokat darukezelői vizsgával Pest környéki munkahelyre. Érd: 70/3847-636, godallas@gmail.com
+ VEVŐSZOLGÁLATI VEZETŐ Egészségügyi
technológiák tervezésével, telepítésével, beüzemelésével foglalkozó társaságunk szervezeti
átszervezése miatt vevőszolgálati vezető munkatársat keres. Feladat: A társaságunk által forgalmazott berendezések leszállításának megszervezése, a vonatkozó karbantartási szerződések
megkötése az intézményekkel, valamint a hibaelhárítási folyamatok megszervezése és a hibák
elhárításának ellenőrzése. Elvárások: Olyan vezető beállítottságokkal rendelkező, ambiciózus
férfi munkatársat keresünk, aki képes és tud
önálló döntéseket hozni, megfelelő szervezési
és irányítási, valamint tárgyaló készséggel rendelkezik. Jogosítvány megléte
szükséges, saját gépkocsi
előny. A szükséges betanításról gondoskodunk. Munkakezdési lehetőség azonnal.
A munkavégzés helye: Gödöllő. Jelentkezni e-mailben
a gemex.kozpont@gmail.com
elérhetőségre megküldött önéletrajzzal lehet.
+ PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ
Irodai munkavégzésre keresünk kollégát, projekt ügyintéző és előkészítő pozícióba.
Műszaki beállítottság és lebonyolítói tapasztalat, precíz,
pontos, eredmény centrikus
munkavégzés,
szorgalom,
projekt iránti elkötelezettség,
elengedhetetlen
feltétel.
Hosszú távú munkalehetőség, teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatásban, projektszervezési területen. A
szükséges betanításról gondoskodunk. Munkakezdési
lehetőség azonnal. A munkavégzés helye: Gödöllő. Jelentkezni e-mailben a gemex.
kozpont@gmail.com elérhetőségre megküldött szakmai
önéletrajzzal lehet.

+ Gödöllő környéki építőipari kivitelező cég keres FESTŐ, BURKOLÓ, KŐMŰVES
szakmunkásokat változó munkahelyeire. Műgyantaburkolatokat és kapcsolódó építőmesteri és szakipari munkákat
kivitelező építőipari cég keres
szakmunkásokat (elsősorban
festő, burkoló, kőműves) önálló munkavégzésre, folyamatosan változó munkahelyeken
az ország egész területén. Jogosítvány, szakmai gyakorlat,
kisgép kezelői/szerelői tudás
előny. Jelentkezés szakmai
önéletrajzzal: interfloor.kft@gmail.com
+ Németül beszélő TOLMÁCSOT szeretnék
egy-egy alkalomra. Tel: 70/779-8529
+ SZAKIPARI, ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁKHOZ, elsősorban MŰGYANTA-ALAPÚ PADLÓBURKOLATOK kivitelezéséhez keresünk
CSOPORTVEZETŐ, MŰVEZETŐ kollégát.
Elvárások: Mobilitás: munkavégzés folyamatosan változó munkahelyeken az ország egész
területén. –Józan, rendezett életmód, felelősségteljes hozzáállás; Fizikai munkában való
részvétel. B kategóriás jogosítvány. Előny: szakipari kivitelezés-irányításban szerzett tapasztalat,
építőipari kisgépek kezelésében, javításában
való jártasság. Amit nyújtunk: Versenyképes,
teljesítményarányos bérezés, rendezett háttér,
magas szintű munkavédelmi biztonság, folyamatos munka. Cégünk telephelye Gödöllő.
Rövid bemutatkozását kérjük az interfloor.kft@
gmail.com e-mail címre eljuttatni.

+ 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

+ Keresek valakit, aki felszántja 620 nm-es gödöllői telkemet, ill. olyat is, aki betonoszlopokkal, dróthálóval bekeríti azt. Tel: 30/252-0039
+ TAKARÍTÁS + GYERMEKFELÜGYELET.
Munkájára igényes, megbízható hölgy Gödöllőn gyermekfelügyeletet, illetve takarítást
vállal. Tel: 20/510-2441

SZOLGÁLTATÁS
+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
+ 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
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
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
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ 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
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

2015. JÚNIUS 2.
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ PARKETTÁS: 70/505-1177.
+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka,
földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Kisebb-nagyobb szobafestést, mázolást és
egyéb tapétázást, kerítések, faházak lakkozását, kültéri festéseket vállalok. 70/576-8925

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT 15
ÜDÜLÉS
+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok szerveznek a nyári
szünet idejére több alkalommal, 7-12 éves
gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő tevékenységre
alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő
programokkal. Időpontok: július 6-10. és július
27-31., hétfőtől péntekig, reggel 8 órától 16
óráig. Helyszíne: Gödöllő, Művészetek Háza.
Napi háromszori étkezést biztosítunk meleg
ebéddel. Részvételi díj: 18.000,-Ft. Több alkalomra és testvérekre kedvezményt biztosítunk.
Érdeklődésüket, jelentkezésüket tisztelettel a
30/210-5058-as telefonon várjuk.

ADÁS~VÉTEL

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Társ- és
20/9455-583.

partnerközvetítés.

Tel.:

GUINNESS REKORD CSAK NŐKNEK GÖDÖLLŐN 12-99 éves korig

10 perc alatt Te is Guinness rekorder lehetsz

Tudtad, hogy honnan származik a Guinness
rekord ötlet?
1951-ben Sir Hugh Beaver, a Guinness Sörfőzde akkori igazgatója vadászat közben a társaival azon vitatkozott, hogy a nyírfajd vagy az
aranylile a leggyorsabban repülő madár. Innen
származik a legek ötlete és 1955 augusztusában
az ötletből valóság lett, kiadták az első Guinness Rekordok Könyvét, amely olyan nemzetközileg elismert és hitelesített rekordokat jelentet meg, amelyek az emberi teljesítőképesség
vagy a természet szélsőségeiként jönnek létre.
És azt ugye tudod, hogy Gödöllőn volt már
két Guinness rekord az elmúlt 3 évben?
2012 decemberében a Talamba ütőegyüttes
vezetője, Zombor Levente egy perc leforgása
alatt 862 ütésszámot mért xilofonjának hangolt
falapjaira, tavaly szeptemberben pedig a Fricska táncegyüttes tagjai lettek a földkerekség
leggyorsabb táncosai, másodpercenkénti 41 érvényes leütéssel.

+ 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

2015. június 19-21. között pedig Te is
Guinness rekorder lehetsz mindössze
10 perc alatt, ha részt veszel az 50 órás
nonstop női edzésen a Curves-Gödöllő
Női Fitnesz Klubban.

+ Masszázs Gödöllőn! Izomlazító, energetizáló, relaxáló kezelés nyugodt környezetben,
kellemes hangulatban. Kérésre csakratisztítást és auraharmonizálást alkalmazok! Tel.
vagy Sms: 20/499-7306
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon
a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év
szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS

+ Eladó 2db 100w-os Videoton hangfal
(3500Ft/db), 4db Kléber 13/70 nyári autógumi felnivel 4000Ft/db, 1db bőr pilótabőrönd (számzáras) 3000Ft. Érd: 20/213-9189
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230
+ Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron
bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt,
hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148
+ 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, 70/942-0806, 20/465-1961

+ 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

+ Gyógymasszírozás akár minden nap otthonában! Eladó Ceragem Thermó masszázs ágy
sürgősen, kitűnő állapotban, kedvező áron. Eredetiség számlával igazolva. Érd: 30/546-2011
+ Gyerekjátékok: új és újszerű 1-10 évesig fiú,
lány; bébihinta, autók, plüssök, babák, 2k.bicigli, mesekönyvek, társasok, és még sok minden
eladó kedvező árban. G.Erkel 4. 70/619-9079

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Hársméz, Méz-2014. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

A feladat az, hogy a köredzésben egy körön
keresztül Te is edz, ami maximum 10 percedet
veszi igénybe és közben megismerkedhetsz ezzel a csak nőknek
kidolgozott edzésformával.
Mivel a Curves edzésprogram
lényegesen különbözik a hagyományosan ismert gépes edzőtermektől, szeretnénk, ha minél
többen megismernék klubunkat,
és az eredetileg rehabilitációra
kifejlesztett hidraulikus gépeket
és köredzés programot. Bátran

kipróbálhatják 50, sőt 60-70 év felettiek is, sőt
szeretnénk, ha egyszerre több generáció edzene. Szeretettel meghívjuk tehát az anyukákat a
lányaikkal és a nagyikkal együtt.
Több kategóriában legeket hirdetünk, és külön
jutalmazzuk például a legidősebb és a legﬁatalabb rekordereket, a legmesszebbről érkezett
vendéget, minden 100. résztvevőt, valamint aki
legtöbb ismerősét magával hozza edzeni.
Ugye részt veszel a Múzeumok éjszakája remek gödöllői programjain! Ne hagyd ki ezt a
remek lehetőséget, és látogass be hozzánk is.
Csupán egy edző váltócipőt hozz magaddal.
Végül, de nem utolsó sorban Jótékonysági
felhívás teszünk!
Egy remek ötlet alapján jelképes 100-200 forintos önkéntes nevezési díjat szeretnénk kérni a résztvevőktől. Az így összegyűlt 100-200
ezer forintot egy a vendégeink által kiválasztott alapítvány részére ajánlunk fel jótékonysági célokra.
A zsúfoltság elkerülése érdekében kérjük, feltétlenül regisztrálj időpontra: www.godolloﬁtness.hu oldalunkon, ahol részletes információkat is találsz az eseményről.

Guinness rekord indul: 2015. június
19. 8:00 órakor a Szent Imre u. 6/b
Curves klubban

16 gödöllői szolgálat

2015. június 2.
Salva Vita program a GE-ben

Neked munka, nekem álom
Mónika egy bevásárlóközpontban dolgozik, a péktermékek részlegén. Munkája
során naponta több száz kenyeret darabol fel a szeletelőgép kezelőjeként. Feladatát mások talán egysíkúnak
látnák, ő mégis boldog, hogy
el tudott helyezkedni, hiszen
fogyatékkal élőként halmozottan nehéz helyzetben van
a munkaerőpiacon. A műszaki érdeklődésű lányt egyébként is érdeklik a gépek, sokszor csodálta a híradásokban
a nagy üzemcsarnokok ipari
robotjainak működését. Álmodozott róla, hogy egyszer
közelről megtekinthet egy

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. JÚNIUS 9.
Megfejtés: Nagyszabású májusi rendezvény volt Gödöllőn
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tibold Zsuzsa, Kazinczy krt. 24.,
Mezei Gézáné, Palotakert 9.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csitári Viktor, Palotakert 3., Reményi Pál József, Kotlán S. u. 2.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pelek Hanna, Fácán sor
110/A.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Mihályi János, Erkel F. u, 2/A., Sárközi Éva, Szent János u.
16/b.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Vulcz Lászlóné,
Csanak u. 18., Báthori Gizella, Blaháné út 105.

ilyet. Álma
április 22-én
vált
valóra
a Salva Vita
Alapítványnak és a GE
veresegyházi
Power & Water üzemének köszönhetően.
A fogyatékkal élő emberek
társadalmi elfogadottságát
támogató Salva Vita Alapítvány Neked munka, nekem
álom elnevezésű programjának keretében Mónika egy
kísérővel érkezett a Kisrét
utcai üzembe, ahol egész napos mentorálásában Gacsal
Sándor mérnök segédkezett.
A programnak
megfelelően az
általános tájékoztatás után
gyárlátogatás
következett,
majd a munkatársakkal
elfogyasztott
ebéd és kávé

után folytatódott az izgalmas
kaland: az üzemben (többek
közt az anyagvizsgáló laborban) „árnyékként” követhette a mentor mindennapi
munkáját. És igen, az álma is
megvalósult: működés közben, közelről tanulmányozhatta a csúcstechnológiájú
ipari robotok munkavégzését, miközben bepillanthatott
konkrét munkafolyamatokba
és megismerhette a mentor
személyes történetét is.
A nap nemcsak a sokat kérdező és végig boldogan mosolygó fiatal lánynak volt
életre szóló élmény, hanem
a társadalmi felelősségvállalásra elkötelezett GE munkatársainak is.
Kovács Péter

Veresegyházon az amerikai nagykövet

Lányok Napja
Colleen Bell, az Amerika Egyesült Államok magyarországi nagykövete is megtisztelte jelenlétével a Kisrét utcai „nagy
GE” által szervezett Lányok Napja rendezvényt, ahol a műszaki tudományok
iránt érdeklődő középiskolás lányok nyerhettek betekintést a gyár működésébe.
Általános vélekedés szerint a műszaki pálya
elsősorban a férfiaknak való, ezen a téren a
nők nehezebben tudnak érvényesülni. Mindezt cáfolandó immár negyedik alkalommal
rendezte meg a Nők a Tudományért Egyesület a Lányok Napját, az országos programsorozat keretében 12 városban 41 helyszínre
(gyárakba, egyetemekre és kutatóintézetekbe) látogathattak el az érdeklődő középiskolás lányok. A rendezvény elsődleges célja,
hogy a fiatal lányoknak a gyakorlati alkalmazás közben mutassa be, hogy a téves előítéletekkel ellentétben a tudomány és technika
világa igenis a nők számára is lehet érdekes
és vonzó hivatás és karrierpálya.
A General Electric (GE) Power & Water üzletágának veresegyházi gyára április 23-án
fogadta a több középiskolából kiválasztott
harminc ifjú hölgyet, akiknek az érdeklődésen túl pusztán egy komoly kitételnek kellett
megfelelni: jól kellett beszélniük angolul.
Azon túl ugyanis, hogy a multinacionális
GE-ben a mindennapi kommunikációban állandóan használt nyelv az angol, az eseményen látogatást tett Colleen Bell, az Egyesült
Államok magyarországi nagykövete is.
A nagykövetasszonyt megelőzően Lencsés

Gergő, a veresegyházi gyár igazgatója fogadta és köszöntötte a középiskolásokat. Szólt
arról, hogy az iskolaórákon száraznak tűnő
matematikai és fizikai ismeretekből valójában milyen csodálatos és a mindennapi életet
kiszolgáló szerkezeteket, eszközöket állít elő
az üzem.
A kötetlen légkört tovább oldotta Bell nagykövet közvetlen személyisége, aki arra biztatta a lányokat, hogy „bátran merjenek
nagyokat álmodni” és „bármilyen hivatást
is válasszanak szenvedélyüknek”, érjenek
el benne kivételes dolgokat. Ahogy fogalmazott: „Ma már nagyon sok lehetőség áll
nyitva a nők előtt, nem csak a technológiai fejlődésnek, hanem sokkal inkább annak
köszönhetően, hogy korlátok dőltek le és
sztereotípiák dőltek meg. Mindannyian hálával tartozunk azoknak az úttörő nőknek,
akik előttünk jártak és kikövezték számunkra
az utat, amely nagyobb lehetőségekhez és a
választás nagyobb szabadságához vezetett el
bennünket. ”
A lehetőségekből a nap további eseményein
sem volt hiány, hiszen azon túl, hogy a gyárigazgató személyes kalauzolásában lehetett
végigjárni az üzemet, még közös minőségellenőrzésen is részt vettek a lányok Colleen
Bellel, a nagykövetasszonnyal történt fotózásokról nem is beszélve.
A délutáni további előadások és játékos
tesztek után maradandó élménnyel távoztak a fiatalok az üzemből. Azt pedig
a kezdeményezőkön kívül a GE veresegyházi vezetősége is többször hangsúlyozta, hogy az érdeklődő és az álmaiért
küzdő hölgyeket tárt karokkal fogja várni munkavállalóként is.
Kovács Péter

