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Megint fóliasátrak foglalták el a tervezett uszoda
helyét az egyetem kertészeti tanüzemében.

Négy ország zenészei mutatták be tudásukat a
VI. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztiválon.

(3. oldal)

(5. oldal)

Női röplabda NB I., rájátszás az 5. helyért, 2. mérkőzés: TEVA-Gödöllői RC–MTK 0:3 – a Gödöllő
(8. oldal)
a 6. helyen zárt.

HAMAROSAN KEZDŐDIK AZ ÚJABB 245 MILLIÓS FEJLESZTÉS

Pedagógussztrájk

Egy hónap múlva bezár a Művészetek
Háza, és majd csak szeptemberben
nyílik meg újra, amikor a közönség
egy szebb, kényelmesebb és korszerűbb színháztermet vehet birtokba,
az itt dolgozók pedig biztonságosabb,
modernebb berendezésekkel végezhetik majd munkájukat. Az épület
felújításának második ütemére önkormányzati forrásból 245 millió forint
áll rendelkezésre.
A nyár folyamán elvégzendő munkák egy része a közönség számára is
érzékelhető változásokat hoz, de a
legjelentősebbek a háttérben zajlanak
majd – tudtuk meg Kovács Balázstól
a MUZA igazgatójától, aki elmondta,
a közbeszerzési eljárásokat követően
június 1-jén kezdődik meg az átalakítás.
2010-ben a Főtér program keretében zajlott le a felújítás első üteme,
ami a teljes alsó szintet érintette, most

Fotó: Korondi Judit

Június 1-jével bezár a Művészetek Háza Szolidaritással

a II. ütem során a színházterem és a
színpad újulhat meg, valamint a már
30 éves épület elektromos hálózata,
amire már igencsak ráfér a korszerűsítés, s ami ezt követően a legújabb

biztonsági előírásoknak is megfelelő
lesz.
Végre sor kerülhet a színpad átalakítására is, ami már régi terve az
intézmény vezetésének. Az új léte-

sítmény a jelenlegi merev
szerkezet helyett három
állásban szolgálja majd az
előadást: a teljes színpad
első részét meg lehet majd
b
így bővíthető lesz
bontani,
a nézőtér, vagy ha szükséges, zenekari árokként
funkcionálhat majd, lehettővé téve az előadások sorrán az élőzenei kíséretet.
Amit azonban nem látnnak majd a nézők, az a
színpadtechnika, ami szinttén megújul: a díszletemelő felvonó, a díszlettartó
elemek korszerűbbre cserrélése biztonságosabbá teszi, és jelentősen meg is könnyíti az
előadások technikai személyzetének
munkáját. Mindezek mellett a színpad
új függönyrendszert is kap.
(folytatás a 3. oldalon)

Országszerte nem volt tanítás az iskolák
egy részében április 20-án, a gyerekek
felügyeletét azonban azokban az intézményekben is megoldották, ahol csatlakoztak a Pedagógusok Szakszervezetének tiltakozó akciójához.

Így volt ez Gödöllőn is, ahol a Török
Ignác Gimnázium, az Erkel Ferenc Általános Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola dolgozói – néhány kivételtől
eltekintve – vettek részt a munkabeszüntetésben. Az egész napos pedagógussztrájk résztvevőivel szolidaritást vállalók az egész országban délben 5 perce
csatlakozhattak a demonstrációhoz. Gödöllőn a Török Ignác Gimnázium előtt
gyűltek össze.
(folytatás a 3. oldalon)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
Bölcsőtől a koronáig,
Gödöllő, a királyné városa
A fenti címmel fogadta el a képviselő-testület a jövő évi tematikus év elnevezését. 2017-ben Erzsébet királyné születésének 180. és a koronázás
150. évfordulója alkalmából e téma
köré csoportosítva jeleníti meg Gödöllő az általa kínált kulturális rendezvényeket és eseményeket.
A tematikus év előkészítő csoportja
megalakult, melyben a város kulturális és közművelődési életét meghatározó és irányító szakemberek vesznek részt.

Új házi gyermekorvos
A képviselő-testület támogatta, hogy
dr. Gálfi Zoltán házi gyermekorvos
nyugdíjba vonulása miatt az 3. számú házi gyermekorvosi körzetben
dr. Kiss Zsuzsanna legyen júliustól
a gyermekorvos.
Dr. Kiss Zsuzsanna 1960-ban született Ózdon. 1985-ben szerezte általános orvosi diplomáját a debreceni
Orvostudományi Egyetemen. 1990ben tette le a csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsgát. 1996-ban
iskola-egészségtanból és ifjúságvédelemből szakvizsgázott. 2007-ben
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karán jogi szakokleveles
általános orvos szakirányú szakképzettséget szerzett. Csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvosi tevékenységét az ózdi Városi Kórházban
kezdte el 1990-től, majd 1993-tól
Ózdon volt házi gyermekorvos.
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zékelhető a megrendelések számának jelentős megnövekedése.
A megrendelések nagy részét olyan
ingatlan tulajdonosoktól kapta, melyeknél a helyszín nehezen megközelíthető volt. A távolság és a terepviszonyok miatt, a szippantáshoz két
emberre volt szükség. Többször előfordult, hogy olyan nagy volt a szintkülönbség, hogy két szippantó autóval is ki kellett vonulni a helyszínre.
A szolgáltatás akkor lenne számára is
könnyebb, ha több ingatlan tulajdonos venné igénybe azt.

VÜSZI beszerzések
A VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetési feladatainak ellátásához egy dízel
targonca, egy szállítószalaggal és
zsákoló adapterrel ellátott ágaprító
beszerzését, a repülőtéri üzemanyagkút megvásárlását és a Táncsics
Mihály úti sportcentrum „régi” kis
műfüves hálójának cseréjét engedélyezte a képviselő-testület.

Bérleti díj csökkentés
a piacon
Felülvizsgálta a képviselő-testület a
Városi Piac bérleményeiben alkalmazott bérleti díjakat és több esetben azok differenciált mérsékléséről
döntött a vásárlói kereslet jelentős
csökkenése miatt. A módosítások miatt a piacot üzemeltető önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
mintegy 600 ezer forinttal kevesebb,
2,6 millió forint adózott eredményre
számíthat.

Szennyvíz-szállítási
beszámoló

ÁSZ jelentés és intézkedési
terv

A képviselő-testület elfogadta Szepesi Zoltán közszolgáltató, egyéni
vállalkozó beszámolóját a nem közművel összegyűjtött háztartási szenynyvíz begyűjtésére vonatozó közszolgáltatási tevékenységének első
évéről. Szepesi Zoltán pályázatában
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült mennyisége
5.660 köbméter volt, ezzel szemben
összesen 718 köbmétert, a becsült
mennyiség 12,7 százalékát szállította el. A becsült ingatlanok száma
779 volt, ebből összesen 56 ingatlan
tulajdonos vette igénybe a kötelező
közszolgáltatást.
Az alapdíj beszedése csak azon ingatlantulajdonosoknál volt lehetséges, akik igénybe vették az általa
nyújtott közszolgáltatást. Az árcsökkentés bevezetése után nem volt ér-

A képviselő-testület megtárgyalta
az Állami Számvevőszék 2015-ben
lefolytatott 2011-2014. éveket érintő „Az önkormányzatok pénzügyi
és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése – Gödöllő”
címmel készített jelentést, az abban
foglaltakat tudomásul vette és a képviselő-testületi előterjesztésben foglaltakat egyhangúlag elfogadta. Az
ellenőrzés során feltárt hiányosságok
felszámolása érdekében összeállított
intézkedési tervet ugyancsak egyhangúlag jóváhagyta.

vány elszámolását, a város nemzeti
vagyonát érintő tulajdonosi jogok
és kötelezettségek joggyakorlásáról
készített polgármesteri beszámolót,
módosította az idei költségvetési
rendeletet, valamint a város nemzeti vagyonáról szóló önkormányzati
rendeletet.

Bölcsőde egyesítés
Szeptember elsejével összevonják a
Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde és a
Gödöllői Palotakert Bölcsőde szervezetét. Az egyesítés eredményeként új költségvetési szervet alapítanak Gödöllői Egyesített Palotakerti
Bölcsőde elnevezéssel, a Palota-kert
17 szám alatti székhellyel. Az átszervezést követően a Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde tagintézményként
működik tovább változatlan helyen
és címen. A palotakerti bölcsőde
férőhely száma 82, az egyetemi
bölcsődéé 48.

Pártok után cserkészbérlők
Határozatlan időtartamra helyiségbérleti szerződést köt az önkormányzat
a 802. számú Szent Korona Cserkészcsapattal a Gödöllő, Testvérvárosok útja 2. szám alatti ingatlanra.
Az épület korábbi bérlői a Fidesz és a
KDNP helyi szervezetei voltak.
A 802. számú Szent Korona Cserkészcsapat 214 fővel működik Gödöllőn, ebből 178 18 év alatti. Tizenkilenc őrs heti rendszerességgel
tartja foglalkozásait, hétköznaponként, tanítás utáni időszakokban,
melyeken 8-15 fő vesz részt. Az őrsi
gyűléseknek eddig a Gödöllői Római
Katolikus Egyházközség Szentháromság temploma adott otthont.

Pályázat új pályára

Gazdasági előterjesztések
A képviselő-testület számos gazdasági témájú előterjesztést tárgyalt.
Elfogadta az önkormányzat 2015.
évi zárszámadását és pénzmarad-

A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy pályázatot nyújtsanak be
műfüves labdarúgó pálya építésére a
Táncsics Mihály úti Sporttelepen. A
jelenlegi pálya elhasználódott. A sporttelep elsősorban az utánpótlás nevelést
szolgálja. Nyertes pályázat esetén az
önkormányzat fedezi a megvalósításhoz szükséges 30 százalékos, mintegy
45 millió forintos önerőt.

Civilek támogatása
Döntött a képviselő-testület a város közéleti, kulturális egyesületei,
egyesületszerűen működő közösségei, civil szervezetei támogatására
kiírt, 3,8 millió forint keretű pályázat
eredményéről, amit részletesen a golt
dollo.hu honlap közöl.

Tiszta Udvar – Rendes Ház
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2016” CÍM
ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja: a többlakásos és a családi házak portáján, a környezetükben,
a köztereiken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése,
kulturált, hosszútávon fenntartható környezet létrehozása.
Pályázni két kategóriában:
• családi házas, és
• többlakásos kategóriában
lehet a jelentkezési adatlap benyújtásával. Az adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.), valamint elektronikusan
letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat a Polgármesteri
Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva,
vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldve jutathatják el.
A különdíj idei mottója: „Az elmúlt év eredményei”
A pályázat kiírásának időpontja: 2016. április 15.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból
összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2016. augusztus 31-ig.
A benevezett házakat június-augusztus hónapokban – előzetesen egyeztetett
időpont szerint – keresi fel a bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tisztaságon, gondozottságon, környezettudatosságon, fenntarthatóságon van. Idén
kiemelten vizsgáljuk az elmúlt egy évben megvalósult fejlesztéseket, ültetéseket, mind az idei évben először pályázóknál, mind az évről-évre pályázó
porták bírálásánál.
Díjazás: Mindkét kategóriában az előző évhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint a különdíjat elnyerő pályázót.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre.
Várjuk jelentkezésüket!
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET

„GÖDÖLLŐ FÁJA 2016”
CÍM ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: Gödöllő város területén található legszebb és legegyedibb
fa felfedezése, mely nevezésre kerül a magyarországi Év Fája 2017 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, 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: 2016. június 3.
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 hozzáfűződő 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 2016” címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla kerül kihelyezésre.
Várjuk jelentkezésüket!

ÖSSZEFOGÁS A SZEBB KÖRNYEZETÉRT
Tovább folytatódott a városszépítés, a hét végén két városrészben is dolgoztak a civilek. A Kertvárosi Egyesület szombaton a Csokonai utcai játszótér rendezését végezte, Tóth Tibor önkormányzati képviselő meghívására a
padok lefestésével tették otthonosabbá a területet.
Folyt a munka a Búzavirág utcában is, ahol a lakók már 10 éve mindig közösen dolgoznak környezetük szebbé, tisztábbá tételéért. A nagy létszámú,
igazi civil közösség a szemétszedés után jó hangulatú „piknikkel” ünnepelte
meg a jubileumot, és a közös munka sikerét.
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művészetek Háza: újabb fejlesztés

Pedagógussztrájk szolidaritással

Június 1-jén bezárnak

Még nincs vége, csak szünet van
(folytatás az 1. odalról)

Déli tizenkettőkor szülők és a környéken dolgozók közül is sokan csatlakoztak a Török Ignác Gimnázium előtt
összegyűlt tanárokhoz. 5 perces demonstráción a törökös tanárok az alábbi
nyilatkozatot olvasták fel:
„Most csendes, majdnem üres, máskor oly zajos iskolánk. Annak a néhány
gyereknek, aki itt van, filmet vetítünk.
Van, akivel gyakorolunk. Van, akivel
versenyre készülünk… „sztrájkot törünk”.
Mi, tanárok itt vagyunk, ülünk a tanáriban, … nem jó szándékunkból nem
tanítunk ma. Szomorúan tesszük ezt,
mert nem látunk rá más lehetőséget,
hogy „hangot” adjunk a kéréseinknek.
Szeretnénk korszerűbb, a XXI. század
kihívásainak jobban megfelelő iskolát!
Szeretnénk, ha tanítványaink kevésbé
lennének leterheltek! Szeretnénk, ha
megvalósulna a Civil Közoktatási Platform 12. pontja, ha elfogadnák PSZ követeléseit.
Kedves Szülők, Kedves Tanítványaink!
Köszönjük, hogy velünk vannak, velünk vagytok! – A szolidaritást, a süteményeket, a kockás esernyőt. – Ez erőt
ad ahhoz, hogy olyat tegyünk, amit egy
tanár csak végső esetben választ: Nem
tanítunk, … és akinek ezzel kellemetlenséget okoztunk, azoktól elnézést kérünk. Tesszük mindezt azokért is, akik
nem csatlakoztak, vagy nem csatlakozhattak hozzánk.
A ma nem tanító törökös tanárok.”
Mivel nem mindenki tudta megoldani, hogy elmenjen a Török elé, sokan a
Facebookon fejezték ki szolidaritásukat

a pedagógusokkal. A tanárok tiltakozása csak
átmenetileg csendesült
el a szerdai országos
sztrájk után. A Pedagógusok
Szakszervezete bízik abban, hogy a
kormány érdemi tárgyalásba kezd. A Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete és civil
mozgalmak viszont már
jelezték: nem hagynak
fel az akciókkal, amíg a kormány nem
hajlandó valódi párbeszédre.
Galló Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) elnöke a
Népszabadságban úgy nyilatkozott:
jelenleg semmiféle újabb tiltakozó akcióra nem készülnek, várják Palkovics
László oktatási államtitkár meghívását
az újabb tárgyalásra. Igaz, a folytatás
attól függ, hogy a tárgyalópartner mivel
készül a következő egyeztetésre. Mint
mondta, követeléscsomagban gondolkodnak, így a tárgyalásokat nem csupán
a korábbi négy pontról folytatnák, hanem többek között a diákok és a tanárok
túlterheltsége, valamint a tankönyv-liberalizáció kérdésében is.
A folytatást illetően kevésbé visszafogott a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete (PDSZ). – Meg lennék
lepve, ha a május tiltakozó akció nélkül
telne el – jelentette ki Mendrey László
elnök, aki egyúttal mindenkit megnyugtatott, az írásbeli érettségi időszakát
semmiképpen nem zavarnák meg.
– A szerdai sztrájk, akárcsak a múlt
pénteki kétórás munkabeszüntetés, be-

(folytatás az 1. oldalról)

Ami a közönség számára igazán jó
hír, hogy a nézőtérre új székek kerülnek, megújul a padozat, az oldalfal
és a felső hangterelők, valamint az új
belsőhöz igazodó, nagyobb teljesítményű, korszerűbb klíma rendszert
építenek be. Kovács Balázs úgy fogalmazott, a cél, az igazi színházi miliő kialakítása.

leillett a Tanítanék Mozgalom március
15-én meghirdetett akciósorozatába –
jelentette ki szintén a Népszabadságnak
Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom
képviselője, aki úgy nyilatkozott, nem
hagynak fel a tiltakozásokkal. Május
elején-közepén egy kockás pikniket
rendeznének, a tanévet pedig egy nagyobb – a Parlament vagy a szaktárca
elé szervezett – demonstrációval zárnák
le, s a mozgalmat a nyáron is életben
tartanák.
A szakszervezetek persze nem sztrájkolni, hanem elsősorban megállapodni
szeretnének, no, meg tanítani.
Ehhez ad esélyt az a konferencia is,
amit a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szervez Gödöllőn, május 27-én.
Mint arról lapunk már beszámolt, az
április 15-én városunkban megtartott
Közoktatási Konzultációs Fórumon a
szervezők és a résztvevők egyetértettek
abban, hogy az álláspontok közelítése,
és a lehetséges megegyezés érdekében
legközelebb konferencia keretében vitatják meg a legfontosabb kérdéseket.
(k.j.)

két éve ígérte meg a kormány az uszodát

Elfelejtett évforduló
Két év telt el már azóta, hogy 2014
tavaszán nagy sajtótájékoztató keretében harangozta be Balogh Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere, és
Vécsey László parlamenti képviselő
– akkor ismét a Fidesz jelöltjeként –,
hogy 50 méteres, ezer néző befogadá-

2014-ben lezárulhat, és „optimális
esetben” 2015 tavaszán elkezdődhet
az építkezés, és „minden esély megvan rá”, hogy 2015 végére „az első
csobbanás is megtörténhessen a medencében”.
Az átadás tervezett dátuma azóta
már többször
is módosult, a
képviselő most
az újság kérdésére 2017.
év végére ígér-

rakat és néhány napelemmel is segítik a termelő munkát.
Hogy mikor lesz itt tényleg uszoda? Nos, az Index megkereste a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot
is, amihez tavaly novemberben került
a gödöllői uszoda ügye. Kérdésükre azt a választ kapták, hogy 2015.
december 31-én kötöttek támogatási szerződést az építtető Nemzeti
Sportközpontokkal. A keretösszeg
3,2 milliárd forint. A kivitelezési
munkák befejezését a gödöllői uszo-

2016. tavasz

EGY MOSÓGÉP MARGÓJÁRA...

Pályázatok korát éljük, ma már nem
csak a cégek és az intézmények pályázhatnak vissza nem térítendő
állami támogatásra, hanem a magánszemélyek is. Nemr
mrég
r
az Otthon Melege Program keretében nyílt
lehetőség arr
rra,
r hogy az elavu
vult,
u nem
energiahatékony mosógépek helyett
új, korszerű
rűű berendezéshez jussanak
a családok, amihez akár 45 000 forint
támogatást is kaphattak a pályázók,
ami nagy segítség lehetett a nyert
rtet
sekn
knek,
n hiszen egy jó mosógép bizony
nem kevés pénzbe kerü
rül.
ü
Hogy ki jelentkezik egy ilyen pályázatra? Nos, az ember azt gondolná,
az aki rászoru
rul,
u akinek tényleg szü
zükséü
ge van err
rre
r a pénzre. A Blikk
kkk újságírói
igencsak meglepődtek, amikor a nyertesek között egy fideszes országgyű
yűléű
si képviselő, Vécsey László feleségének nevére bukk
kkantak.
k

Vécseyék a lehető legmagasabb
összeget kért
rték
t a pályázatu
tukban,
u
45
ezer forintot, amit meg is kaptak. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékese úgy fogalmazott, a pályázók
kilétét, rokoni kapcsolatait nem vizsgálhatták, mert
rtt az sért
rtené
t
a folyamat
füü
függetlenségét.
A honaty
tya
y a sajtó kérdésére azt
válaszolta: Nem ő kért
rte,
t hanem a
felesége pályázott, aki ugyanolyan
állampolgár mint bárki más. Majd
hozzátette, ő nem tudott
tuu
a pályázatról.
Igaz, ez egy kicsit furcsa,
fuu
mert
rtt hát,
azért
rtt egy házasságban az ilyet meg
szokták beszélni...
Nos, rendben van, nem tiltja a törvény... csak hát… Etiku
kus-e?
u
Rá vannak szoru
rulva?
u
Igaz, egy darabig várn
rni
n kellett a
válaszra, azu
zután
u Vécsey László Facebook oldalán a felesége adott magyarázatot:

2014. tavasz

sára alkalmas versenyuszodát építenek az egyetemi tankertészet helyén,
amit 2015 végén már használatba is
vehetnek a városban és a környéken
élők. Az évfordulóról mi is elfeledkeztünk, az uszoda hiánya most az
Indexnek tűnt fel, amely a „meg nem
épült uszodákról” indított sorozatot,
úgy tűnik, nem a gödöllői az egyetlen,
amit a választási kampányban megígértek, s azóta is ígéret maradt.
Az Index idézi Vécsey László akkori nyilatkozatát: „Jelen állás szerint” a tervezés tavasszal kezdődik,
a tervek, engedélyek, közbeszerzés

te az átadást,
ám ha valaki
elsétál a tankertészet előtt,
abban
ezzel
kapcsolatban
igencsak sok
kérdés megfogalmazódik.
A területen ugyanis változatlanul
nem kezdődtek el a munkák, pontosabban elkezdődtek, csak nem az
uszoda-előkészítés, hanem a palántanevelés. Az elmúlt hetekben ismét
szépen felszántották a leendő medence helyét, felállították a fóliasát-

da esetében még későbbre, 2018 tavaszára – tehát a választási kampány
idejére – ígérik.
A teljes „ Gödöllőn a kormány fojtotta meg a helyi uszodát” című cikk,
az Index oldalán, valamint Gödöllő
hivatalos Facebook-oldalán olvasha(U)
tó.

A tervek szerint a felújítások ezzel
nem érnek véget, jövőre pályázati forrásokból szeretnék folytatni a munkákat a felső szint nyílászáróinak cseréjével és a tető szigetelésével. Bár az
épület bezár, ez azonban csak a belső
tereket érinti, a NoVo Café változatlanul várja a vendégeket, működik a
recepció és a jegyiroda is a lakosság
(bdz)
szolgálatára áll.

„A pályázatot valóban én írt
rtam.
t
És bár jogomban állna, hiszen a társadalomn
mnak
n én is ugyanolyan tagj
gja
j
vagyok, mint bárki ebben az országban, a szóban forgó támogatást nem
magunk
nkn
knak,
n
hanem nyu
yugdíjas
u
Édesanyám részére igényeltem. Így szerettem volna segíteni, mivel neki sem
ügyfélkapuja, sem e-mail címe, sem
intern
rnete,
n
de még számítógépe sincs,
így egyedül, eszközök nélkü
kül
ü nem
ttuudott pályázni. Mielőtt „jóakaróink
nk”
k
bárm
rmivel
m
megvádolnának, megkérdezem: Önök/Ti nem tettétek volna meg
ugyanezt a szívességet?” (A nyilatko-

zat azóta már lekerü
rült
ü a Facebook-oldalról. )
Talán meglepő lehet, de Vécseyék
sokk
kkal
k többet tettek, mint szívességet. Teljesítették az Alaptörv
rvényben
v
meghatározott kötelezettségüket, miszerint: „A nagykorú
rúú gyerm
rmekek
m
kötelesek rászoru
ruló
u szü
züleikr
ü kről
r gondoskodni”.
És azt egy szóval sem írja az Alaptörvény, hogy ezt tilos az állam pénzéből megtenni!
Hiszen 45.000 forint, az nem kis
pénz, még akk
kkor
k sem, ha a képviselő
bru
ruttó
u 747.878 forintot kap havonta.
Enn
nnyiből
n
nem várható el, hogy valaki
finanszírozza az anyósa mosógép-vásárlását, még ha csak részben is! Hiszen ann
nnak
n a pénznek megvan a helye. Gondoljunk
nkk csak bele, mibe kerü
rül
ü
Vécsey Lászlónak fenn
nntart
n rtani
t Gödöllőn egy 100 m2-es lakóházat, Szadán
egy 36 négyzetmétereset, ami teljes
egészében az ő tulajdona,
tuu
és lehet,
hogy még ann
nnak
n a két szadai háznak
(az egyik 75 m2, a másik lakóház és
gazdasági épület összesen 250 m2) a
fenn
nntart
n rtásához
t
is hozzá kell járu
rulnia,
u
aminek a haszonélvezője! Rezsicsökkentés ide, rezsicsökk
kkentés
k
oda, viszik
a pénzt.
És feltételezhetően ann
nnak
n az 57.9
ha terü
rületnek
ü
(erdő, szőlő, föld) is
vann
nnak
n költségei, ami a képviselő tutuu
lajdonában van – még akk
kkor
k is, ha némelyikn
knek
n csak résztu
tulajdonosa.
u
Még
belegondolni is szörn
rnyű
nyű,
ű mibe kerü
rülü
het csak a parlagfű
fűű mentesítés!
Hasznot viszont nem hoznak, a
képviselőnek a parlament honlapján
olvasható vagyonn
nnyilatkozata szerint,
évente mindezekből mindössze bru
ruttó
u
100.000 forint csordogál be a családi
kasszába.
Mindezek után ért
rthető,
t
miért
rtt is volt
szüksége a képviselő családjának,
hogy megp
gpályázza
p
a 45.000 Ft támogatást.
Nem csoda, hogy Vécseyék úgy érzik, meghurcolták őket. Bejelentették,
visszafizetik a pénzt. Már csak az a
kérdés: Hová? Hiszen ahogy a képviselő egy interjúban fogalmazott: „Ez
már régen késő, hiszen ez már lezajlott.” Igen, a pályázat lezáru
rult,
u a pénz
kifizetésre kerü
rült,
ü s inform
rmációink
m
nkk szerint a visszafizetésre nincs mód. Igaz,
nem is ez a 45.000 forint hiányzik az
államk
mkasszából.
k
(ny.ff.))
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SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA A MADÁCHBAN

Városi aNgol VerseNy a köNyVtárBaN

A Váci Szakképzési Centrumhoz
tartozó intézmény is csatlakozott
az április 15-i országos rendezvénysorozathoz, melynek célja, hogy a
szakképző iskolák hétköznapitól eltérő módon mutassák be és rendhagyóan népszerűsítsék a szakmáikat.

Április 20-én délután zajlott
a Hajós Alfréd Általános Iskola szervezésében megrendezett hagyományos városi
angol verseny a könyvtárban.

A férfi érdeklődőket elsősorban az autódiagnosztika és a fényszóró-beállítás
vonzotta, a vállalkozó kedvű vendégek
a hegesztést is kipróbálhatták.
Nem csupán hölgy látogatók, de urak
is éltek a lehetőséggel, hogy a fodrász
tanulók frizurát készítsenek nekik.
A vegyész laborban az este folyamán
kézműves szappan, ajakápoló és für-

dőgolyó készült, elsősorban a gyerekek
örömére. Az építész
szakmacsoport munkatársai fából, gipszből
előkészített hűtő mágnesek festésével, díszítésével készültek.
Nagy sikert aratott a
szakoktatók és tanulók által készített
forgónyársas sütő és grillsütő, melyeket a lelkes szakács tanulók és oktatóik
azonnal birtokba is vettek, sült kolbászszal és kürtős kaláccsal kínálva a vendégeket.
Az iskola belső udvarán fényjáték,

zene, lampionok fokozták a hangulatot, az elektronika iránt érdeklődők
megtanulhatták a színváltó LED világítópanelekből fényfüzér készítését.
Az este folyamán divatbemutató szórakoztatta a mintegy 250 fős közönséget.
MII

Bemutatkozott a Nóra támaszpoNt – komplex program
A fogyatékossággal élő gyermeket
nevelő szülők, elsősorban anyák
helyzete számos szempontból nehéz.
Nemcsak gyermekük ellátása okoz
számukra kihívást, de gazdasági önállóságuk, életminőségük javulása
érdekében fontos, hogy munkát is
tudjanak vállalni, és saját jövedelmük
legyen. Azonban számos tényező hat
ez ellen, aminek következtében a sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci részvételi aránya rendkívül
alacsony.
Gödöllőn április 8-án mutatták be a
fogyatékossággal élő gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzetének javítását célzó Nóra-Támaszpont
programot és munkaerőpiaci szolgáltatási modellt a Gödöllői Kistérségi
Foglalkoztatási Paktum Üzleti Kávézó rendezvényén.
A Motiváció Alapítvány és a JÓLLÉT Alapítvány közös projektjében
lefolytatott kutatás rávilágított, hogy
a sérült gyermek ellátásával több-

ségében a nők magukra maradnak,
ami akadálya a munkába állásnak a
megfelelő szolgáltatások hiányában,
emellett a fogyatékos gyermeket
nevelő nők a munkaerő-piacon láthatatlanok és nincsen olyan szakmapolitikai intézkedés csomag, amely e
nők élethelyzetét és a gyermek fogyatékosságát komplexen képes kezelni,
javítani.
A rendezvényen résztvevő helyi szakmai és civil szervezetek, valamint
munkaadók képviselői alátámasztották, hogy ez a csoport komplex támogatást igényel ahhoz, hogy a speciális
élethelyzetből fakadó nehézségekkel
megbirkózzon.
A program által kidolgozott szolgáltatási modell hatékonyan képes figyelembe venni a sérült gyermeket nevelő nők speciális élethelyzetét, igényeit
és lehetőségeit. Kiterjed azokra a családi, intézményi és munkaerő-piaci
tényezőkre, amelyek jelentősen befolyásolják munkavállalásukat. Egyéni

és csoportos kompetencia-fejlesztés,
a társas kapcsolatok bővítése, az érdekérvényesítő képesség javítása
révén a program támogatja a munka
világába való visszatérést.
A Nóra-Támaszpont program révén
megelőzhető az érintett nők tudásának és szakmai tapasztalatának
elavulása, fizetett munkájuk révén
pedig megerősödik nemcsak társadalmi, de a családban betöltött státuszuk
is. A program sikerét nagyban elősegíti a családon belüli egyenlő munkamegosztás és a rugalmas munkáltatói
gyakorlatok terjedése.
A rendezvényen résztvevő szakemberek az előadást követően közösen
gyűjtöttek javaslatokat a program
helyi megvalósítása érdekében a célcsoport elérésére, igény alapú szolgáltatások kialakítására, kiegészítő,
a nők egyéni idejét lehetővé tevő
szolgáltatásokra, a munkavállalás lehetőségeire, valamint a munkáltatók
érzékenyítésére.

társadalmi felelősségVállalásBól jeles
Példamutató akciót kezdeményezett a Városmajori Gimnázium 28 ballagó tanulója és a Gödöllői Református
Líceum 49 diákja. Ballagásukat úgy szeretnék emlékezetessé tenni, hogy azzal másoknak segítenek.
A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM DIÁKJAINAK ÜZENETE
„Április 30-án elballagunk, búcsút veszünk a középiskolánktól. Sokan közületek eljönnek majd, mások távolból szorítanak értünk. Talán valami apró gesztussal, virággal is készültök a számunkra. Az esemény azonban nem a kezünkbe
kapott csokrok számától lesz emlékezetes. Arra kérünk mindenkit, hogy a ballagásunkra szánt ajándék árát vagy
annak egy részét inkább jótékony célra ajánljátok fel.
Kérjük, adományozzátok a KézenFogva Alapítvány számára. Támogassatok ezzel fogyatékos embereket!
A ballagás az egyik legfontosabb lépés a felnőtté válásunk felé. Felelős, szolidáris felnőttként szeretnénk élni. Köszönjük, hogy támogattok ebben a célunkban.”
A Gödöllői Református Líceum 49 ballagó tanulója

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
A társasházi bankszámlája feletti rendelkezés
Tisztelt Ügyvéd Úr!
A mi társasházunknál a közös képviselő,
a haszonélvezeti jogosult lakót nem engedte megválasztani számvizsgálónak!
Az Ön korábbi írásából az kiderült, hogy
igaza volt.
Az általunk második aláírónak javasolt
személyt azzal utasította el, hogy öszszeférhetetlen, mert havonta 20.000 Ft
munkabért kap a társasháztól, takarításért. (Cégek vezetői, főkönyvelői, de a
közös képviselő is díjazást kap , mégis
aláírnak). Ugyanakkor ő javasolt aláírónak
olyan személyt, akiről számunkra utólag
kiderült, ő is csak haszonélvező az általa
lakott lakásban. Az jogos-e, hogy ennek
tudatában a közös képviselővel ő jegyzi a
társasház pénz forgalmát második aláíróként?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
Tisztelt Érdeklődő!

A társasházi törvény a társasház szervezetének kialakítására és a tisztségek
betöltésének szabályai között rendelkezik arról, hogy tulajdonostárs lehet a
számvizsgáló bizottság tagja. A társasház bankszámlája feletti rendelkezésről
a közgyűlésnek kell döntést hoznia, hogy
ki milyen feltételekkel utalványozhat a ház
számlájáról. Az a megoldás is szabályos,
ha a rendelkezési jogot egy személy – a
közös képviselő önállóan – gyakorolja, és
természetesen a tulajdonosok dönthetnek úgy is, hogy a képviselő egy további
személlyel közösen jogosult eljárni ebben
a kérdésben. A második aláíró feladata és
felelőssége is, hogy megbizonyosodjon
az adott banki tranzakció szabályosságáról. Ezért célszerű olyan személyt megválasztani, aki megfelelően ismeri a

pénzügyi folyamatokat, az átutalásokhoz
szükséges dokumentációt és a számlákat mind tartalmi mind alaki szempontból
ellenőrizni tudja. A banki aláíróra vonatkozó feltételeket a jogszabály nem állapít
meg, ezeket célszerű a ház szervezeti és
működési szabályzatában meghatározni.
A banki aláíró a megbízatását általában a
számlák átutalásakor, illetve készpénz felvétel esetén látja el. Ugyanakkor szükségesnek tartom itt rögzíteni, hogy ez általában egy szolgáltatás teljesítését követően
válik esedékessé. Ha egy szolgáltatást a
társasház képviseletében valaki megrendelt, és a szolgáltatást a ház átvette, akkor
az ellenszolgáltatásra a vállalkozó jogosulttá válik. Ezért legalább annyira fontos,
hogy a kötelezettségvállalások /megrendelések/ szabályait a társasház az szmsz
-ében meghatározza. Ebben az esetben
a folyamatok átláthatóak lesznek, és az
esetleges félreértéseket is el lehet kerülni.
dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.
vaczi.arpad@gmail.com

Ebben az évben világhírű
festőművészek (Van Gogh,
Monet, Da Vinci, Degas,
Turner, Seurat, Vermeer, Severini) kerültek a feladatok
középpontjába. A versenyen
nyolc csapat mérte össze tudását, a zsűri döntése értelmében pedig az alábbi végeredmény született:
1. PIOK Petőfi Sándor Általános Iskola – Pécel • 2. Hajós Alfréd Általános Iskola – Gödöllő • 3. Petőfi
Sándor Általános Iskola – Gödöllő • 4. Damjanich János Általános Iskola –
Gödöllő • 5. PIOK Szemere Pál Általános Iskola – Pécel • 6. Erkel Ferenc
Általános Iskola – Gödöllő • 7. Damjanich János Általános Iskola – Gödöllő •
8. Simándi József Általános Iskola – Kistarcsa

május, a családok hóNapja
Szeretettel várunk minden anyukát és nagymamát
családtagjaikkal együtt 2015. május 1-jén, 16 órakor
anyák napi köszöntésre a Világbéke-gongnál!
Májusban városszerte számtalan színes családi program kínál kicsiknek és
nagyoknak egyaránt sok-sok lehetőséget közösen megélt élmények megszerzéséhez.
Mindezek nyitányaként rendezi meg a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
– folytatva az Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület hagyományait
– idén 8. alkalommal az Édesanyák köszöntését a Világbéke-gongnál.
Bensőséges ünneplésre hívjuk a város lakosait, polgárait, melynek során
szeretnénk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, akik biztos háttérként
mindig ott állnak férjeik mögött, szeretetükkel, önzetlen odaadásukkal ők
a család összetartó ereje, tűzhelye. Szeretnénk elismerni és méltatni példaértékű teljesítményüket, ami sokszor alig észrevehetően, de annál nagyobb
erővel munkálkodik a családok életében.
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület (godolloi-civilek.hu)
KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület
Gödöllői területi csoportjának következő fogadó órája
2016. május 4-én, szerdán 16-17 óra között lesz,
szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com Telefon: 06-30-2952456
A fogadó órák a továbbiakban is minden hónap első szerdáján
16 és 17 óra között lesznek.
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Túlpörgetve
Ugye mindenki ismeri Murphy legfontosabb törvényét? Igen, azt, ami
úgy szól: Ami elromolhat, az el is
romlik. Folyománya: Ha egyszerre
több dolog is elromolhat, mind egyszerre fog elromlani. Nagy igazság.
Így van ez Francesca életében is,
akinek pszichiátrián ápolt édesanyja
állapota semmit sem javul, látszatra mintás párkapcsolata romokban
hever, a főnöke még több munkát
pakol a nyakába és még az egyetlen
igaz barátnőjénél is összeomlanak a
dolgok.
Federica Bosco legújabb regényének
főhőse egy könyvkiadó szerkesztője,
aki éjt nappallá téve dolgozik a sikerért,
hogy főnöke elégedett legyen (hátha
előlépteti), hogy a sok „remek bestseller” mellett néha egy valódi irodalmi
értéket képviselő művet is kiadhassanak. Amikor egy tényleg csodálatos
regény akad a kezébe, új feladatot kap,
egy igazi ünnepelt sztárírót kell rábírnia, hogy írjon meg egy remekművet,
amivel kiérdemelhetik a legrangosabb
irodalmi díjat. Mindez jól hangzik, a
baj csak az, hogy mindössze két hónap

van rá, és a főnöke már bejelentette a
nyilvánosságnak, hogy micsoda fantasztikus mű az új sikerköny. Csak arról
hallgatott, hogy még egyetlen sor sem
készült el belőle, a neves szerzőnek
pedig halvány elképzelése sincs, hogy
mégis miről írjon. Pihenésképpen éjjelente – mivel nem tud aludni – süteményeket süt, édesanyja egykori receptjei
alapján. (Lehet, valami ebben a sütés
dologban, mert minden regényben sütésbe menekülnek a nők, akiknek épp
összeomlik az életük.)
Amikor Francesca megkapja a megbízást, hogy legyen Leo Calamandrei
könyvének szerkesztője, már sejti,

hogy nem rózsaszínű
leányálom vár rá a
következő hetekben.
A kérdés, hogy meddig bírja az elkényeztetett kisfiúként
viselkedő, ötlettelen, lusta, szétszórt
szerzővel, aki kizárólag a nők körében
történő koktélozással, interjúzással és
bájolgással hajlandó foglalkozni. Érdekes módon mégis ő mutat rá leginkább
a lány életének kritikus pontjaira, és
akaratlanul is hozzájárul, hogy néhány
kérdésben tisztán lásson.
Francesca nem is sejti, mekkora fordulatot hoz az életébe, milyen nehéz
döntésekhez segíti hozzá ez „vagy
megölöm, vagy beleszeretek” alapokra
épülő kapcsolat.
Hol van az ember pszichés és fizikai teherbírásának határa? Mekkora nyomást
bír el egy kapcsolat? Meddig mehetünk
el, ha a barátainkról van szó? Hol van,
és van egyáltalán a tisztességtelenségnek a határa, amit már nem lehet túllépni? És mi van, ha ezt valaki mégis
megteszi?
Bosco szereplői már az első néhány oldalon „túlpörgetik” az olvasót, s amikor az ember azt hinné, már nem lehet
fokozni az őrületet, kiderül, a java még
hátra van!
(Federica Bosco: A szerelem különös
súlya)
jk

vI. nemzetközI gItárzenekArI FesztIvál

Négy ország zenészei pengették a húrokat
Nagy sikerű gitárzenei koncerteknek adott otthont Gödöllő az elmúlt
napokban a VI. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál keretében. A
muzsikusok koncertezéssel, közös
tanulással töltötték az időt.

Piknik – Kiállítás megnyitó a Levendula Galériában
Fazakas Koszta Tibor festőművész
alkotásaiból nyílik kiállítás április
30-án a Levendula Galériában. Hogy
a címet a nyáron oly gyakori szabadtéri programok vagy a Levendula
Galéria rendezvényeinek hangulata
ihlette-e, az majd szombaton kiderül,
az azonban már biztos, hogy a tárlat
igazi különlegességgel is szolgál.
Egyike azoknak a rendezvények-

nek, amivel a kiállítóhely az idei
tematikus évhez kapcsolódik. Úgy
is mondhatjuk, ez egy születésnapi
kiállítás lesz, ahol különösen fontos
szám lesz az ötvenes.
A tárlatot Lőrincz Ferenc rendezi,
a jó hangulatról ez alkalommal is
Dezső Piroska és Szabó Gergő gondoskodik zenével, Somlai Tamás
pedig finom boraival járul hozzá. jb

zeneszerzőt AvAttAk A koncerten

A házigazda Gödöllő mellett a németországi Brühlből, finn testvérvárosunkból, Forssából, és a belga
Waregemből érkeztek a zenészek, a
hazai „csapatot” pedig a Szentendre-Pomáz együttese erősítette.
A nagy hagyományokkal rendelkező gitárzenei eseményen első alkalommal találkozhatott a közönség az

Zoltán irányításával működő Dunakanyar Gitár Együttest már épp
olyan ismerősként üdvözölhették,
mint házigazda, Kósáné Szabó Beáta vezette Arpeggio Gitárzenekart,

a Királyi Váróban a három külföldi
együttes matiné előadását hallgathatta meg a közönség. A hangversenyeken a klasszikus gitárzenei darabok
és egyéb átiratok mellett kortárs mű-

Annamari Porjamo által vezetett
Guitar Orchestra Forssa és a Marleen Casteele vezette waregemi
Alegria Guitar Ensemble zenészeivel,
míg a Walter Barbarino irányításával
Brühlből érkező „fascinatio citharis”
Guitar Ensemble és a Knyazovitzki

amely a Cibri énekegyüttessel közös
produkcióval is megajándékozta az
érdeklődőket.
A háromnapos rendezvény során,
pénteken és szombaton a művészetek
házában zajlottak a szakmai programok és a koncertek, vasárnap pedig

vek, és filmzenei feldolgozások hangzottak el.
A hallgatók átfogó képet kaphattak
arról, hány féle módon szólaltatható
meg a klasszikus gitár, milyen színes
a hangszerhez kapcsolható zenei paletta.
bj

Ifjú tehetségek a színpadon

zeneIskolAI sIkerek
A hét végén a „Dunán innen Tiszán
túll” Gyermek- és ifjúsági népművészeti tehetségkutató versenyen
mutatkoztak be szép eredménnyel a
gödöllői Frédéric Chopin Zenei AMI
népi énekes növendékei.
A Nagykovácsiban megrendezett
versenyen Benedek Krisztina tanítványai, a Búzamagocska, a Cipóriska és a Cilibri énekegyüttes arany
minősítést. Lukács Lilla Réka arany
minősítést, a Kalapos énekegyüttes
kiemelt arany minősítés kapott.
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Kultúra

Joób Emese és Pertis Szabolcs tanítványai, a Csenderes együttes, va-

A Frédéric Chopin Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola nemes hagyománya
az Ifjú Tehetségeink Hangversenye,
amely évek óta a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
közreműködésével zajlik.
Az idei bemutatkozásra
ma került sor a Művészetek Háza színháztermében.
A növendékek hamisítatlan koncertkörülmények
között csillanthatták meg
tehetségüket, az őket kísérő, nem egyszer évtizedek óta a pályán lévő művészek pedig értő füllel fedezték fel
maguknak a jövendő muzsikusokat,
akikkel egyszer majd talán hosszabb
Szabó Anna

lamint Kolozsi Emma. akit Pertis
Szabolcs készített fel a megmérettetésre, szintén arany minősítéssel gazdagították az elismerések sorát. jk
ideig egy zenekarban játszanak.
A szimfonikusokat Horváth Gábor
vezényelte, a műsort Fodor László
vezette. Rendezte a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány, társrendező a Continuo-Gödöllő Alapítvány
volt.
A hangverseny Jancsó Edit zongorajátékával kezdődött (tanára Horváth
Judit), majd Szilágyi Benjámin foly-

tatta Haydn D-dúr zongoraversenyét
a II. és a III. tétel előadásával (tanára
Barta Katalin). Benjámin az est foElla Tege

lyamán tenorkürtön is játszott (tanára
Ella Attila). Ezen az estén furulyán
Hegedűs Eszter játszott (tanára Bali
János), hegedűn Szabó Anna (tanára Béres Ágota), Lázár Bíborka és
Sivadó Brigitta (mindkettőjük tanára Juniki Spartakus),
míg Ella Tege kürtön, Berkó
Domonkos pedig klarinéton
játszott (tanáruk Lázár Attila
illetve Fodor László). Duettet
énekelt Mozart Figaró házassága című operájából Szabó
Petra és Królikowski Eszter
(tanáruk Balogh Ágnes).
A zenekar és a közönség ezen a napon
zeneszerzőt is avatott. Sivadó Zsófia
Fantázia című művét Fodor László
filmzene értékűnek nevezte, a hallgatóság pedig nagy tapssal jutalmazta,
mint ahogyan a többi növendék produkcióját is, elismeréssel illetve a sok
éves tanulást, aminek eredményessélt
gét a hangverseny igazolta.
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ELISMERÉS A GÖDÖLLŐ
TÁNCSZÍNHÁZ FIATAL MŰVÉSZÉNEK

50 éve történt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Szinte még meg sem száradt az aláírás Gödöllő várossá
nyilvánításának okiratán, máris fontos, nagyszabású fejlesztésekkel járó feladat várt a településre.
Augusztus végétől ugyanis hazánk adott otthont az
atlétikai Európa-bajnokságnak, aminek több mint 1200
résztvevőjét az egyetem új kollégiumában szállásolták el. Ahhoz, hogy mindez zavartalanul bonyolódhast
son le, már tavasszal zajlottak az előkészületek.
A témában a Pest Megyei Hírrlapot április végén Gyetvaai
József, a tanács vb elnökke
tájékoztatta, aki elmondta, hogy az akkor 20 ezer
fő lakosságú Gödöllő felada-ta elsősorban az, hogy ak-kor is zökkenőmentes legyenn
minden, ha a vendégek nem
az egyetemi városrészben
tartózkodnak, az elszállásolás és az étkeztetés
ugyanis az egyetem feladata volt. De ha valaki azt
gondolná, hogy ez levette
a tervet a város válláról,
akkor nagyot téved.
Meg kellett oldani példát amihez a Fővárosi KözKöz
ul az utcák pormentesítését,
tisztasági Vállalat ígért locsolóautókat, és gondoskodni kellett arról is, hogy az egyetemen kívül is
legyen étkezési lehetőség. Ez utóbbi miatt a Váci
Vendéglátóipari Vállalathoz fordultak segítségért,
mivel, a tanácselnök fogalmazott: „Sajnos a jelenlegi vendéglátóipari üzemegységek erre nem alkalmasak”, a legnagyobb problémának pedig a kevés helyet
jelölte meg.
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Város-Kép

Az Eb szervezőbizottságának vezetői, élükön Egri
Gyulával, az MTS elnökével, májusban tartottak terepszemlét, amikor dr. Magyari Andrással, az egyetem
rektorával, a város részéről pedig Gyetvai Józseffel
és Nemes Istvánnal, a városi pártbizottság titkárával találkoztak. Mint azt a korabeli beszámolókból tudjuk, megtekintették a kastélykertet, majd az
átadás előtt álló kollégiumi épületeket és az új ezdőpályákat. Az egyetem
tanácstermében megtartott szervező bizottsági ülésen többek között arról született döntés, hogy hol alakítsák ki a
rrádiós és a televíziós szobákat, a zenés
k
központi
klubbot és egy külön mozi helyis
séget
a vendégeknek, akiknek külön fodrrászat és javítószolgálat felállításáról
is határoztak.
Miindeközben az Eb-nek köszönhetően korszzerűsítések zajlottak a vasútállomáson
iss. Az állomás mögött buszparkolókat alakítottak ki, a környéket parkosították, és
sziilárd burkolatot kaptak a járdák. Felújíították az Utasellátó helyiségét, az állommáson a kornak megfelelően korszerű utastájékoztatási rendszert helyeztek üzembe,
és ffelújították az állomás világítását is.
A kéészülődés persze ösztönzően hatott a városban élő fiatalokra is. Az Imre utcai iskolában az
ifjú atléták mindent elkövettek, hogy bejussanak az
úttörő olimpia döntőjébe, amire nem sokkal az Eb
előtt kerül sor. A diákoknak ehhez a járási, a megyei
és a területi versenyen is jól kellett teljesíteni.
Kemény munka várt rájuk.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

M Á JUS ELSEJEI ZENÉÉ S É BRESZTŐ
Ő: AZ Ú TVONAL
Több mint
i t másfél
á fél éévtizedes
ti d h
hagyomány,
á
hogy a Gödöllői Városi Fúvószenekar május
1-jén zenés ébresztővel köszönti a tavaszt,
és csalogatja ki az ágyból a gödöllőieket. A
zenés kisvonat idén is reggel 6 órakor indul útnak a Művészetek Házától és 9 óráig
igyekszik valamennyi városrészbe eljutni.
Az útvonal: Művészetek Háza - Dózsa
Gy. út - Petőfi tér - Lumniczer u. - Szent János u. - Zombor u. - Munkácsy u. - Szőlő u. Szilhát u. - Kazinczy krt. - Dózsa Gy. út - Széchenyi u. - Semmelweis u. - Kossuth L. u.
- Szt. István tér - Dózsa Gy. út - Szabadság
út - Palotakert - Állomás út - Köztársaság
út - Szabó Pál u. - Németh L. u. - Béri Balogh
Á. u. - Rómer F. u. - Köztársaság út - Ady
Endre sétány - Művészetek Háza.

A Gödöllő Táncszínház előadásai az elmúlt években egyre többeket hódítottak meg a
kortárs táncművészet számára. Tagjai között rendszeresen találkozhatunk olyan fiatalokkal, akik életüket ezen a
pályán képzelik el, s Magyar
Táncművészeti
Főiskolán
végzik tanulmányaikat.
Pap Tamás, a Gödöllő
Táncszínház szólótáncosa
is a főiskola III. évfolyamának hallgatója, a napokban
rangos elismerést vehet át: a
Magyar Táncművészek Szövetsége – a főiskola javaslatára – neki ítélte „Az évad
legjobb végzős hallgatója“
címet, amit a Művészetek
Palotájában április 29-én, a
Tánc Világnapján vehet át.
A díjátadás egyben fellépési lehetőség is, a gálaesten Pap Tamás „Az elátkozott fiú” című szólótánccal és egy Pas de deux-vel lép színpadra, ez utóbbiban a Gödöllő Táncszínház másik szólistája, Safranka-Peti Zsófia lesz a
(ny.f.)
partnere.

Különleges bemutató a tánc világnapján

Garabonciás mesék

A historikus táncokat magas szinten művelő Garabonciás Gyermekegyüttes Aranyos Ágota tánc- és drámapedagógus valamint Tarcsa Zoltán
pantomim művész vezetésével harmadik éve valósítja meg közös intergációs programját a IX. kerületi Friss utcai Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon lakóival. A MOL
Új Európa Alapítványának támogatásával megvalósult program keretében
a fogyatékkal élő és egészséges
gyermekek a tánc és a pantomim
művészet segítségével tanulhattak
az egymás iránti toleranciáról, az
odafigyelésről és egymás elfogadásáról. Az október óta tartó közös
munka gyümölcse április 29-én, a
Tánc Világnapján 14.30-kor kezdődően lesz látható először színpadon
Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol a
Ferencvárosi Garabonciás Együttes
gyakori vendég. Az előadás pozitív üzenete, hogy nincs különbség
fogyatékkal élők és a többi ember
között.
(b)

FLORALIA TAVASZÜNNEP
SZÜNNEP A RÉGÉSZETI LÁTVÁNYTÁRBAN
10 órától Hajsütővas, szamártej és bikini – szépségápolás és testkultúra a római
korban címmel Bózsa Anikó régész tartt
előadást. Mini kiállításon megtekinthetők lesznek a korabeli használati eszközök. A Madách Imre Szakközépiskola
fodrászoktatója és tanítványai ókori
frizurákat készítenek a vállalkozó résztvevőknek. Kézműves foglalkozásokon pedig drótékszereket, agyagHelyszín: Megyei Régészeti Látványraktár (Gödöllő, Kiss J. u. 2.).
mécsest, bőrtárgyakat és nemezvirágot készíthetünk.
Info: +36-20/7796664; www.muzeumicentrum.hu

DANIS JÁNOS KIÁLLÍTÁSA A CIVIL HÁZBAN
Érdekes arcok, tekintetek, színes életképek nagyvárosokban és kietlen
pusztaságban, tájképek, magával ragadó impressziók szerte a világból – „Vándorkamerám” címmel nyílt kiállítása Danis János EFIAP/s
fotóművésznek április 22-én a Civil Házban a Nemzetközi Magyar
Fotónap tiszteletére. A képek a Duflex Fotográfiai Stúdió szakmai
vezetőjének az elmúlt 10 év – mindenekelőtt munkával kapcsolatos – utazásai során készültek Erdélyben, Marokkóban, Tunéziában,
Bulgáriában, Japánban és Görögországban. A Duflex tagjai évek óta
rendszeresen rendezik meg színvonalas kiállításaikat a Civil Házban,
melyek művészi, minőségi környezetet nyújtanak a házat használó
szervezetek számára.
A kiállítás megtekinthető várhatóan júniusig a ház hivatalos nyitvatartási idejében hétfőn és szerdán 14-től 17 óráig, kedden és csütörtökön pedig 9-től 12 óráig.
(k.j.)
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Élő-Világ

Egy madár csicsereg az udvarán? Egy remek
magyar alkalmazás megmondja, milyen!
Ingyenesen letölthető okostelefonos madárhatározó alkalmazást készítettek a magyar madárszakértők.
Az app színes, érdekes, hasznos és
remekül sikerült. A hazánkban előforduló 157 leggyakoribb madárfaj
terepi azonosításához nyújt segítséget 269 színes illusztrációval, 203
madárhanggal és részletes fajleírásokkal Magyarország első madárhatározója, ami androidos készülékekreés iPhone-ra is letölthető.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület közös munkájaként létrejött határozó

azoknak készült, akik kezdő
madarászként egy állandóan
kéznél lévő határozó segítségével még egyszerűbben
szeretnék megtudni, hogy
milyen madarat láttak a kertben, a parkban, az etetőn, az
itatón.
Az okostelefonos alkalmazás
lényege, hogy ez a madarak
alakjának, színének és élőhelyének megadását követően
kiválasztja a lehetséges fajokat, de már egyetlen szűrési feltétellel is működik.
Az egyes fajok adatlapján a határozást Kókay Szabolcs madárfestő
színes grafikái,
rövid
fajleírás és a
madár hangja
segíti. Emellett megtalálható itt a madár latin és
angol neve,
rendszertani
besorolása és
természetvédelmi értéke

is. Az adatlapról internetes kapcsolattal tovább lehet lépni az MME
honlapjának Magyarország madarai
oldalára, ahol a fajról bővebb fajleírást, gyűrűzési- és állományadatokat is kapunk, valamint videókat és
fotókat is nézegethetünk.
Az alkalmazás a határozó mellett a memóriában szereplő összes
madarat bemutató madárlexikon
és fajfelismerő játék funkcióval is
rendelkezik. Sőt, a jelenleg is zajló
fejlesztéseknek köszönhetően a felhasználók április végétől az MME
Madáratlasz Programjához (map.
mme.hu) is csatlakozhatnak megfigyelési adataik feltöltésével.

Az egyetemi botAnikus kert fotókon

ÁPRILIS-MÁJUS KIEMELT FECSKEVÉDELMI
IDŐSZAK A LAKOTT TERÜLETEKEN
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai
fecskeállomány fele eltűnt az ereszek
alól. Melegedő időjárásunk miatt új
szúnyogfajok, és az általuk terjesztett

Ezért is aggasztó a településeken
élő fecskefajok állományainak ezredfordulót követő megfeleződése.
A napjainkra teljes egészében vá-

kórokozók jelennek meg Magyarországon. A melegebb égöv változatos
nyavalyáit terjesztő szúnyogok a
kontinensen észak, így hazánk felé
terjeszkednek, illetve a világkereskedelem révén behurcolt egyedek nem
pusztulnak el.

rosiasodott sárfészket építő fecskék
védelmében, a nekik köszönhető
fontos ökoszisztéma-szolgáltatás
megőrzésében a lakosságnak egyedülállóan fontos, gyakorlatilag nélkülözhetetlen szerepe van:
• mindenekelőtt a meglévő, aktív
természetes fészkek, telepek megőrzésével, valamint az ezek mellé
még áprilisban kihelyezett műfészkekkel;
• április közepétől május végéig
sárgyűjtőhelyek létesítésével és
fenntartásával;
• valamint az ember-fecske konfliktusok hátterében álló ürülékpotyogást megszüntető fecskepelenkák
felszerelésével érhetjük el.

Színpompás növényvilág
Az egyetemi botanikus kert
költözött fotókon a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ folyóirat olvasójába. Április 19-én Színpompás
növényvilág címmel először
nyílt kiállítás a városban a
gyűjteményről.

növényfaj és fajta él, köztük több az
alapítás óta. Az ország első agrobotanikus kertje 1959-ben jött létre. Ebben az élő múzeumban jelenleg 15
tematikus gyűjtemény látható, a mediterrán növényektől a vadrózsákig,
a bambuszoktól a magnóliákig. Több
mint száz védett faj található.
A fotósok között egyetemi dolgo-

nagyobb virágú orchideáját, a Boldogasszony papucsát, ahogy szerette
volna. S, hogy kik a további szereplők? Többek között a Lónyelvű csodabogyó, a Buddha keze citrom, a
Golgotavirág – önmagukban is el-

A képeket május 21-ig lehet megtekinteni – így a nemzetközi természetfilm fesztivál résztvevői is
megcsodálhatják Takács Gábor,
dr. Nagy János, Sós Ivett, dr. Czóbel Szilárd, dr. Horel Judit, Bellus
Károly és Somogyvári Zsóka alkotásait. A szerzők más- és másféle
látásmóddal egyaránt magas színvonalon tükröztetik a tavaszi ruhájába
öltözött természet szépségét.

Dr. Szirmai Orsolya megbízott botanikuskert-vezetőtől
megtudtuk,
hogy a 2008 óta az önkormányzat helyi védettségét élvező parkban 1400
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika

zók és viszsza-visszatérő
botanikus kert
látogatók szerepelnek.
A
legtöbb kép
szerzője Takács Gábor fotográfus, aki több mint
öt éve járja kamerájával a Fácános
tetejét. Mégis, most először sikerült
itt úgy lefotóznia Magyarország leg-

gondolkodtató elnevezések, főleg,
ha magát a növényt is megcsodáljuk.
A megnyitó műsorát az egyetem Forduló Táncegyüttesének műsora gazdagította – nem árulunk el vele titkot,
a lányok öltözékét is a kiállítás témája, a virágok ihlették. Az eseményen
köszöntötték S. Taba Esztert, aki
egy korábbi időszakban másfél évtizeden át vezette a kertet.
lt

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Április 30-án, szombaton
10-12 óráig:

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)

Rendel:

Tel.: 06-30/943-9898

Az egészségünket veszélyeztető
szúnyogok és legyek elleni biológiai védekezésben is óriási szerepe
van azoknak az állatoknak, például a szinte kizárólag az ember közelében fészkelő füsti fecskének
és a molnárfecskének (valamint a
településeken szintén jelen lévő
denevéreknek), melyek természetes úton csökkentik ezek számát.

Nyitva: H–Szo 800–1700
dr. Michalik László állatorvos

Tel.: 06-20-981-3100

tel.: 06-70/601-8608

06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

AKCIÓK!

SZABADGYÖKERŰ GYÜMÖLCSFA
Kedvezményes áron!

1200 Ft.!!!
EGY NYÁRI
ÉS ÉVELŐ NÖVÉNYEK
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Sport

Labdarúgás – VeretLenüL záruLó focihétVége

röPLabda – hatodik Lett a teVa-grc

Ízlett a Gödöllőnek a CSO-KI Nem volt meg az orvosság
Remekül zártak a gödöllői
csapatok az elmúlt hétvégi játéknapokon. A megyei
I-ben a GSK a csomádi CSOKI csapatát verte 4-1-re, a
megye kettőben a GEAC 2-2re végzett Csömörön, míg a
harmadik vonalban a GSK
kettő 5-2-re nyert Isaszegen.
Ízlett a CSO-KI Szász Ferenc együttesének, ugyanis nagyon könnyedén
verte a Gödöllő a motiválatlanul játszó csomádi együttest. A forduló előtt
még a negyedik helyen álló vendégek
néhány hete még a dobogóról álmodoztak, de azóta nagyot fordult a világ, így a gödöllői fiatalok bízhattak
abban, hogy elkaphatják a legutóbbi
hét meccséből mindössze egyet nyerő vendégeket. Nos, ez sikerült is,
magabiztosan nyert a Gödöllő, ezzel
37 pontos, és a nyolcadik helyen áll a
bajnoki tabellán, kettő pontra a negyedik pozíciótól!
Pest megyei I. osztály, 24. forduló
Gödöllői SK – CSO-KI Sport 4-1 (21) Gól: Varga Bence (2), Kaiser László, Mudroch Mendel.

Megyei II. – Fontos pont
Csömörről
Focinyelven szólva hatpontos mérkőzés várt a GEAC-ra Csömörön,
ugyanis a még bent maradást jelentő

11. helyen álló gödöllőiek a 12. pozíciót elfoglaló csömöriekhez látogattak. A házigazdák szűk 30 perc alatt
kétgólos előnybe kerültek, amit még a
szünet előtt egalizált a Gödöllő és mivel a folytatásban már nem született
gól, maradt a pontosztozkodás és a
pozícióharc. Nagy Béla együttese 28
ponttal a 11. helyen áll.
Megyei II. Közép-csoport, 24. forduló: Csömör KSK – GEAC 2-2 (2-2)
Gól: Horváth Zsolt, Beregszászi Béla.

Megyei III. – Tovább tart a
lendület
Továbbra is lendületben van a Gödöllői SK második számú csapata, ennek
kárát ezúttal az Isaszeg kettő látta,
akiket könnyedén, 5-2-re vertek a gödöllőiek. Győzelmével a GSK II. 50
ponttal a negyedik helyen áll jelenleg
csoportjában.
Megyei III. Közép-csoport, 24. forduló: Isaszeg II. – Gödöllői SK II.
2-5 (1-2) Gól: Pakuts Barna (2), Tóth
-ltBence, Szabó László (2).
Pest megyei II., 25. forduló
Május 1. vasárnap 16.30 óra,
GEAC – Perbál SC
Egyetemi sportpálya
Pest megyei III., 25. forduló
Május 1. vasárnap 16.30 óra,
Gödöllői SK II. – Úri KSK
Táncsics M. úti Sportcentrum

akrobatikus torna – Viii. Puenta kuPa

Négy Grassalkovich SE érem
A Grassalkovich SE áprilisban kezdte
meg a 2016-os versenyidényt. A Vácon megrendezett VIII. Puenta Kupán remek szezonkezdést produkáltak
Kőhler Ákos csapatai, akik három
arany- és egy bronzéremmel nyitották
a szezont.
A gödöllői egységek közül csak egy
volt olyan, akik már tavaly is ugyan
ebben az összeállításban szerepeltek,
míg a GSE csapatainak fele most
először indult versenyen, így nagy
elvárásai nem voltak az edzői stábnak. Mindezek ellenére a csapatok
kellemes meglepetést okozva három
arany- és egy bronzéremmel gazda-

godtak. a versenyen.
A GSE eredményei:
Újonc leány párosban 5. helyezett:
Ádám Alexandra, Ádám Adrienn;
7. helyezett: Bakó Hedvig, Ábrahám
Zita.
Gyermek korosztály, leány hármasban 1. helyezett a Császár Emma,
Tóth Veronika, Kupi Boróka.
Vegyes párosban 1. helyezett a Szabó Bogdán, Bagyin Eszter páros.
Fiú párosban 1. helyezett a Varga
Levente, Kőhler Csaba duó.
School Class korosztály, leány hármasban 3. helyezett a Márta Blanka,
Bálványos Noémi, Rezsabek Janka
alkotta hármas.
-ká-

futsaL – hozta a köteLezőt a Mag-Log teaM

Tíz gól Gyömrőn
Kötelezőnek győzelmet ért el
a Gyömrő otthonában a MAGLOG Team CFT Gödöllő futsal
csapata. Baranyai Pál együttese 10-1-re nyert.
A Pest megyei párharc esélyese a Gödöllő volt, ezt igazolták is a meccsen
a mieink, akik 13 perc alatt négy gólt
rámoltak be a 12. helyen álló hazaiak
kapujába ezzel eldöntve a három pont
sorsát. A MAG-LOG TEAM CFT 22

fordulót követően 37 ponttal a hetedik
helyen áll csoportjában a tabellán.
NB II. Keleti-csoport, 22. forduló
Gyömrő UFC – MAG-LOG Team
CFT Gödöllő 1-10 (0-4) Gól: Bencsik
Roland (3), Magyar Zsolt (3), Berta
Balázs, Gruber Bálint, Varsányi Botond, öngól.
-tlKövetkezik: Április 29., péntek
19 óra, SZIE csarnok: MAG-LOG
Team CFT Gödöllő – SZTE EHÖK
SE Szeged.

Hazai pályán is kikapott, ezúttal
3-0-ra a TEVA-GRC az MTK Budapest ellen, így a hatodik helyen
végzett az idei NB I-es női röplabda bajnokság pontvadászatában Szabados István együttese.
Az egyik fél második győzelméig
tartó párharcot 2-0-ás összesítéssel nyerte a fővárosi alakulat.
Nem találta az orvosságot a TEVA-GRC csapata az MTK Budapest
játékára az ötödik helyért zajló párharcban, így végül sima, 3-0-ás vereségbe
szaladtak bele a gödöllői hölgyek. Az
egész meccsen a fővárosi kék-fehérek
akarata érvényesült, mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy az első szettet 19re, a másodikat 11-re, míg az utolsót 14re nyerte meg az MTK.

A három éve még bajnoki döntőt játszó
és ott ezüstérmes TEVA-GRC felnőtt
csapata az eredményekben is tapasztalható lejtmenetbe kapcsolt. A már említett ezüst után bronzérem, majd tavaly
egy negyedik hely, ezúttal pedig, a hatodik pozíció jutott a mieinknek a pontvadászatban (fotó: mtk.hu).
NB I. 5. helyért, 2. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – MTK Budapest
0-3 (-19, -11, -14)
-li-

VíVás, gyerMek kard bajnokság

Egyéni ezüst
Törökbálinton rendezték meg a
gyermek kard egyéni és csapatbajnokságot, amelyen Missurai Pálma
a második helyen végzett egyéniben a 62 fős mezőnyben. Pálma a
döntőben az UTE versenyzőjétől,
Pápai Viktóriától kapott ki 15-9-re.
A gödöllői indulók közül Bata
Édua és Váray Réka Emma a
32-es tábláig jutottak. A Missurai
Pálma, Váray Réka Emma, Bata
Édua alkotta leány csapat az ötödik
helyen végzett 11 csapat közül.
-tl-

criticaL Mass gödöLLő

Tekertek egyet

Asztalitenisz – Knapp Károly Emlékverseny

Három arany- és két bronzérem
Az elmúlt hétvégén, a Hajós Alfréd iskola tornatermében rendezték meg a Knapp Károly
Emlékversenyt, egyben IV. Gödöllő Kupa Veterán Asztalitenisz
Ranglista versenyt, amelyen a
hat meghirdetett korcsoportban
összesen 133-an indultak.

harmadik, míg párosban, Geri László mellett (Csákvári TK) az első lett.
Szintén párosban, az 50-59 éves korcsoportban a gödöllői Kolár Miroslav a
Kispest SE versenyzője, Gyuris A. Tibor
oldalán a harmadik helyet szerezte meg.
A verseny részletes eredménysorát a
moatsz.hu oldalon megtekinthetik. -tt-

A gödöllői versenyre a 40 éves kategóriától a 75 év fölötti kategóriáig neveztek az ország szinte minden szegletéből
a ping-pong szerelmesei, Gödöllőről
12-en indultak a versenyen, nem is sikertelenül. Női egyéniben, a 40-49 éves
korosztályban az első helyen a gödöllői
Spengler Krisztina (a képen) végzett,
míg női párosban a vértesszőlősi Máger Edéné oldalán sem talált legyőzőre
Spengler Krisztina. A férfiak 60-64 éves
mezőnyében egyéniben Baráth Kornél

Támogassa a gödöllői röplabdázást adója egy százalékával!
Adószám: 19182425-2-13
Köszönjük!

kéziLabda – egy Pont itt, egy Pont ott

Dobogón a GKC csapatai

Remek hétvégén vannak túl a gödöllői kézisek: az NB II. Északi-csoportjának 19. játéknapján a
felnőttek 29-18-ra, míg a juniorok
50-23-ra nyertek Budakalászon.

Bartos Gábor együttese hatékony
támadójátékának, no és az élete
első felnőtt bajnokiján védő Pacs

Róbertnek köszönheti a győzelmet, aki remekül debütált a gödöllői kapuban. A felnőtt csapat 26
ponttal a harmadik helyen áll a tabellán, miután a 25 pontos Csömör
kikapott.
Mácsár Gyula junior csapata
félszáz góllal terhelte meg a házigazda budakalászi hálót, ezzel

karate diákoLiMPia – Xiii. iPPon shobu karate-do

Három gödöllői érem
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg a Szent István Egyetem
sportcsarnokában a XIII. Ippon Shobu Karate Do Diákolimpia versenyt, amelyen 46
klubból összesen 332 versenyző vett részt. Gödöllőről, a Saino SE színeiben 28-an indultak és összesen három érmet
szereztek.
A Saino SE által szervezett viadalt a verseny fővédnöke, dr. Gémesi György
nyitotta meg. A Magyar JKA karate
Szövetség tagjaként a viadalt szervező
gödöllői egyesület 28 versenyzője a különböző stílusszövetségek benevezett
karatékáival egyetemben 14 korcsoportban, fiú és lány nemben, küzdelem

Az évszaktévesztő időjárás miatt elmaradt a várt részvételi arány a mai Critital Mass Gödöllő megmozduláson. A
hideg- és esőálló kerékpárosok mégis
elindultak az Alsó-parkból, a Világfa
elől, hogy népszerűsítsék a legegészségesebb és a környezetet leginkább óvó
sportágak/közlekedési módok közé tartozó kerekezést.

Kumite) és formagyakorlat (Kata)kategóriákban mérték össze tudásukat.
A gödöllői dobogósok közül Havelda
Marcell formagyakorlatban második,
küzdelemben harmadik helyen végzett,
míg Péter Lea küzdelemben állhatott
fel a dobogó legalsó fokára.
Gödöllői eredmények:
Havelda Marcell: Kata (formagyakorlat) 2. hely, Kumite (küzdelem) 3. hely;
Péter Lea: Kumite 3.
hely, Kata 5. hely; Ács
Dorottya: Kata 4. hely;
Ács Julianna: Kata 5-8.
hely ; Kelemen Botond:
Kata 5-8. hely, Kumite
16-8. hely; Csighy Dániel: Kumite 5-8. hely;
Kelemen Csaba: Kata

20 pontos a csapat és egy ponttal
lemaradva a csömöri fiatalok mögött, a második helyen áll.
NB II. Északi-csoport, 19. forduló
Budakalász SC – Gödöllői KC 1829 (12-15) Juniorok: Budakalász
– Gödöllő 23-50
Következik: Április 30. szombat
16 óra (juniorok: 18 óra), Hajós
Alfréd Isk. tornaterme: Gödöllői
KC – Gyömrő VSK
-ll5-8. hely; Lauber Zille: Kata 5-8. hely;
Bárdos Triszten: Kata 5-8. hely.
A csapat tagjai voltak még: Lovász
Nóra, Juhász Tamás, Juhász Anna,
Laczkovszki Blanka, Hegyi Janka,
Gönczi-Kovács Eszter, Ács Gergely,
Lengyel László, Farkas Eszter, Urr
Gergely, Zenyik Attila, Szatlóczki Vidos, Berényi Tamás, Rátonyi Gellért,
Róde Kinga, Lajber Borbála, Ercsi
Csongor, Rostás Imre, Kovács Levente, Edző: Ács Tibor.
-át-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Április 27., szerda, 17.00: Tóthné Pataki Anikó (gordonka) növendékeinek
hangversenye
Április 28., csütörtök, 17.00: Nagy
Eszter és Z. Virágh Eszter (gordonka)
növendékeinek hangversenye
Április 29., péntek, 17.00: Várnai Miklósné (fagott, furulya) növendékeinek
hangversenye
Április 30., szombat, 11.00: Béres
Ágota
(hegedű)
növendékeinek
hangversenye
Május 2., hétfő, 17.00: Buka Enikő
(oboa) és Fodor László (klarinét) növendékeinek hangversenye
Május 3., kedd, 17.30: Ivántsó Tünde
(zongora) és Lázár Attila (kürt) növendékeinek hangversenye
Május 5., csütörtök, 17.00: Sivadóné
Benyus Hedvig (fuvola) növendékeinek hangversenye

A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
ALKOTÓHÁZA
2016. ÁPRILIS 25-TŐL MÁJUS 21-IG NEM
LÁTOGATHATÓ!
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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
2016. évi városi Semmelweis napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.
Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletének alapján a díj azoknak a személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a
gyógyító – megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak
tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal,Közigazgatási és Szociális Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 3 sz.) vagy e-mailben a tamas.marta@godollo.
hu címre.
HATÁRIDŐ: 2016. MÁJUS 18.
Tisztelettel:
Simon Gellért Péter sk., az Egészségügyi Bizottság elnöke
Kristóf Etelka sk., a Szociális Bizottság elnöke

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Taggyűlési határozatok
30/2015 (12. 11.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság a Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és Integrált
Könyvtár és Muzeális Gyűjteménynyel, valamint a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal a hatvani Grassalkovich-kastély bérletére és az abban található
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetésére szóló megállapodást kössön az alábbi szempontok figyelembe
vételével:
1.) a Társaság által fizethető havi bérleti díj összesen 2 500 000 Ft + ÁFA
2.) A Társaság, mint bérlő felelősségvállalása bérbeadó irányába a Pályázati forrásból megvalósult projekt
fenntartása és a vállalt indikátorok
tekintetében az alábbi lehet:
a.) Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződésben és a fenntartáshoz
kapcsolódó dokumentumokban meghatározott látogatószámra és bevételekre, valamint a foglalkoztatottak
létszámára vonatkozó vállalt indikátorok teljesüléséért Beruházó Kft. -

jelen megállapodás alapján kialakuló
üzemeltetési feladatok megosztása
következtében - nem rendelkezik
teljes mértékben ráhatással az indikátorok teljesülésére, ezen indikátorok
teljesüléséért felek az alábbiak szerint vállalnak felelősséget:

Bérbeadó kijelenti, hogy az a) pontban fel nem sorolt indikátorok a projekt megvalósítása során teljesültek,
azokat az irányító hatóság teljesítettnek elfogadta, ezen megállapodás aláírásakor is fennállnak, a felek
közös felelősséget vállalnak azok
fenntartásáért a szerződés időtartama
alatt.
Bérbeadó tájékoztatja bérlőt, hogy az
a) pontban megjelölt indikátoroknak
a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően kell teljesülniük.
2016. évben a Bérlő által vállalt árbevételre vonatkozó indikátorrész a birtokba lépéshez igazodva a teljes naptári évhez képest arányosan csökken.
A Beruházó Kft. által - fenti táblá-

zatban - vállalt támogatott turisztikai
attrakció árbevétele tartalmazza az
ezen megállapodás III. 4./ pontjában
meghatározott bérleti díj értékét.
a) Beruházó Kft. jogosult az a.) pontban foglalt vállalása teljesítéséhez az
üzemeltetésbe 3. személyt bevonni.
b) Bérlő vállalja, hogy az a) pontban
megjelölt, rá eső indikátorrész fenntartási időszakban történő nem teljesüléséből eredő visszafizetési kötelezettség vonatkozásában megtérítési
kötelezettséggel tartozik bérbeadó részére. Amennyiben a visszafizetési
kötelezettség úgy keletkezik, hogy
bérlő és bérbeadó sem teljesítette a
vállalt indikátorrészt, úgy bérlő az
indikátor megoszlásának arányában
tartozik megtérítési kötelezettséggel
bérbeadó felé.
c) Felek kötelezettséget vállalnak
arra, hogy a jelen megállapodás alapján általuk üzemeltetett, a Pályázat
részét képező ingatlanrészek és az
abban található eszközállomány üzemeltetését a pályázat fenntartására
vonatkozó előírásoknak megfelelően,
a jelen megállapodás V. részében foglaltak szerint működtetik.
3.) A megállapodást a felek 2016.
február 1. napjától számított 6 éves
határozott időtartamra kötik meg.
A Taggyűlés egyéb tekintetben felhatalmazza az ügyvezető igazgatót,
hogy a szerződés részleteiről a szerződő felekkel megállapodjon.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Gémesi György polgármester tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy következő fogadónapját
május 5-én, csütörtökön tartja, 10-12, és 14-16 óra között.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 25-május 1-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Május 2-8-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

1%

Tisztelt Ismerősünk, Barátunk! A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület ezúton is köszöni támogatói segítségét, felajánlását. Céljaink minél
sikeresebb megvalósítása érdekében ebben az évben is
számítunk az Önök megtisztelő segítségére.
Ha személyi jövedelemadója 1 % -ával támogatni kívánja egyesületünket,
akkor rendelkező nyilatkozatát az alábbiak szerint szíveskedjen kitölteni:
A kedvezményezett adószáma: 18718252-1-13
A kedvezményezett neve: Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület. Felajánlása akkor jut el hozzánk, ha a borítékra ráírja az Ön nevét, lakcímét
és az adóazonosító jelét! Támogatását hálásan köszönjük!
Tisztelettel: Szűcs Józsefné

1%
Tisztelt támogatók!
Az előző évben felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át a súlyos betegségben szenvedő gödöllői gyermekek gyógyíttatásának támogatására fordítottuk.
Kérjük, idén is támogassák a Dr. Lumniczer Sándor Alapítványt személyi jövedelemadójuk 1%-val!
Adószám:18670945-1-13 • Bankszámla számunk: 11742049-20301004
A Tormay Károly Egészségügyi Központ működési feltételeinek javítása
céljára a 11742049-20343435 elkülönített számlán gyűjtjük az adományokat.
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Mozaik

Fotó:

Tatár Attila

A piaci csarnokban üzlet kiadó!
Érdeklődni:

a helyszínen,
vagy a
06-30-5030777
számon
Vilhelm Ferencnél.

Anyák napi

virágvásár a piacon
május 1-jén,
vasárnap 7-12 óráig

Gödöllői
kávéházba
MOSOGATÓKÉZILÁNY
munkatársat
keresünk!
Jelentkezés
személyesen:
Gödöllő, Dózsa Gy.
út 13. címen
vagy telefonon:
06-20/322-0372

A VÜSZI Nonprofit Kft.
gödöllői munkahelyre
lakatos szakmában munkatársat keres.
Fényképes önéletrajzot
a titkarsag@vuszikft.hu
címre várjuk.

Mob.: +36/30-952-9987
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

+KERESEK kertvárosban 140m2 körüli családi házat vagy eladó telket!
20-944-7025
+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes, 160 m2-es összterületű
családi ház 600 m2-es telekkel eladó! Iár: 28 MFt 20-218-8591
+Fiatal pár albérletre vagy megvételre keres kis családi házat vagy téliesített nyaralót akár nyaraló övezetben is Gödöllőn, esetleg Szadán. 10M
Ft-ig. Várjuk hívását: 06-30-398-48-15.
+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű, 900nm-es, gondozott, közműves építési telek, 8,9M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429
+Új építésű ikerház Gödöllőn eladó: 3szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-tól
20-772-2429
+Sürgősen eladó 96 nm-es, 3 szobás, teljesen felújított családi ház, 840
nm-es, gyümölcsfákkal beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett,
dupla garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102
+Szadán aszfaltos utcában új építésű, csok képes, 3szoba+ nappalis
100nm-es ház 500nm-es telekkel eladó. I.ár:31,7MFt 20-772-2429
+Gödöllő kertvárosában, 535m2-es telken, 90m2-es, n+2szobás családi
ház eladó! 20,5MFt! 20-539-1988

+Gödöllőn 620nm-es belterületi panorámás építési telek 18m utcafronttal, gyönyörű környezetben sürgősen eladó. I.ár: 9,9MFt 20-772-2429

+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha 9025nm nagyságú szántó,
jelenleg is gondozva. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó egy 1019 nm-es szántó
(20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+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.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).

+Eladó Gödöllőn a fenyves csendes utcájában egy 2szintes, téglából épült
családi ház 560nm-es telken, mely áll egy nappali-étkező-konyha, 2szoba,
2fürdőszobából. A ház alatt szuterén, garázs és egyéb helységek vannak kialakítva. Nappaliból kertkapcsolatos terasz nyílik. I.á.: 28 mFt 20-919-4870
+Eladó Bagon a zártkerti részben egy téglaépítésű, szoba-konyhás, kis
lakóépület. Az épületben gázkonvektoros fűtés, és villany van bevezetve.
A telken kerti csap található, melytől könnyen bevezethető a víz az ingatlanba. I.á.: 2mFt 20-919-4870

+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.

+Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó fekvésű, építési telek, extra
26m széles utcafronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

+Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült családi ház a fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában egy 720nm-es telken egy
2,5szobás vert falból épült lakóház. I.á.: 18mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, a Fenyvesben 100m2-es, három és félszobás, szigetelt, jó állapotú ház, közel 1800m2-es telekkel eladó! I.ár:27.9MFt 20-539-1988

+Eladó Gödöllőn a Táncsics Mihály utcában az Erzsébet parkkal szemben egy 110nm-es, nappali+3szobás, összkomfortos családi ház. A telken szaletli, fűtött garázs található és örökzöldek vannak telepítve. I.á.:
29,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a palotakerten egy 7. emeleti, 63nm-es, nagy erkélyes,
nappali+3szobássá alakított társasházi öröklakás. I.á.: 13,5mFt 20-919-4870

+Gödöllőn Királytelepen belterületi építési telek sürgősen eladó. 20772-2429

INGATLAN

+Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy 16m széles, 1912nm-es zártkert,
aminek 30%-a beépíthető. Iár: 3,3MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször 120nm alapterületű 2nappali+5szobás, 2fürdőszobás családi ház tetőtéri beépítési lehetőséggel.
A ház alatt egy 40nm-es pincerész található. A telken garázs és egyéb
melléképületek vannak elhelyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870

+Gödöllőn 4 lakásos társasházban Befektetésnek kiváló, új építésű iroda
eladó, amely lakásnak is használható. 55nm-es erkélyes, teraszkapcsolatos 2 szoba+ nappalis beosztású. Könnyen kiadható. Parkolóhely az
árban. 20/772-2429

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

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102

+Eladó 4szoba+ nappalis, 2004-es építésű, dupla garázsos sorház Gödöllőn Iár: 27MFt (20)804-2102
+CSOK, CSOK, CSOK! Új építésű ikerházi lakások, 96, 92m2 alapterülettel, Nagyfenyvesi részen eladók! Átadás: 2016.Dec! Iár:32.9MFt! 20539-1988
+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es telekkel rendelkező felújítandó,
vagy bontandó 30m2-es kis ház eladó! 12.9MFt! 20-539-1988

+Eladó Turán az állomáshoz és a buszhoz nagyon közel egy 2szobás,
összkomfortos családi ház zárt verandával, 1200nm-es telken. Alkalmi
áron 6mFt irányárért 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz nagyon közel egy 2szobás,
téglából épült, 70nm alapterületű lakóház, mely egyedi fűtéssel rendelkezik. A telken, mely 559nm nagyságú található egy nagyméretű garázs,
alatta pincével, valamint egy nyári konyha, mely önálló lakrészt is képezhet. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a belvárosban, liftes házban egy 1,5 szobás, 2.emeleti,
44nm-es öröklakás I.á.: 13,6 mFt 20-919-4870
+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis családi ház két utcára
nyíló telken. A ház alatt garázs található. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás, 2fürdőszobás, 2
kocsi beállásos ikerház 500nm-es kizárólagos használatú telekrésszel.
Ezzel kapcsolatos dokumentációk megtekinthetőek. További információk
telefonon: 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy társasházi 110nm
összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás. Az ingatlan előtt ingyenes
parkoló található. Befektetők előnyben, akár visszabérlési lehetőséggel.
E.á.: 25mFt 20-919-4870
+Eladó Turán a központhoz közel egy új építésű, amerikai konyhás
nappali+3szobás, téglából épült, szigetelt, földszintes családi ház. I.á.:
19mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő és Szada között a volt Sony mögött dobogón 670nm-es
telken egy 40nm-es téglából épült, szoba-konyhás épület, melyben villany
bevezetve és ásott kút biztosítja a vízellátást. I.á.: 7mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 2 db építési telek. Az egyik 2400nm
területű, víz, villany, gáz bekötve, I.á.: 18mFt. A másik egy 734nm-es,
összközműves telek egy felújítandó épülettel. I.á.: 8mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel eső aszfaltozott csendes utcában
egy 150nm alapterületű, déli fekvésű, földszintes, 5 szobás, téglából
épült, kifogástalan állapotú családi ház 738nm-es telken. I.á.: 44,5
mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Hegyesi Mari utcában egy csodálatos panorámás,
nappali+4szobás, 2fürdőszobás, téglaépítésű lakóház 80nm-es szuterénnel, erkéllyel, terasszal, telepített örökzöldekkel, 30-40 gyümölcsfával
2684nm-es telken. I.á.: 42mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő belvárosában az egyik 10 emeletes épületben egy panorámás 1,5 szobás, külön konyhás társasházi öröklakás. I.á.: 12,5mFt
20-919-4870
+Eladó Szadán egy csendes utcában egy ikerház, mely áll egy nappali+3szobából, erkélyes, teraszos, telekrésszel. I.á.: 26,5 mFt
20-919-4870+Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nm-es parkosított telken 110nm-es 3szoba+n családi ház tulajdonostól. Külső szigetelés, új nyílászárók, redőnyök, új villany, vízvezeték, 110nm-es melléképület, kút, pince. Iár:24,5MFt. 30/402-7276
+Gödöllő belvárosában, az Erzsébet kir-né krt-n, 56nm-es, 2+1 felújított,
erkélyes, téglaépítésű, konvektoros, légkondicionálóval ellátott magasföldszinti lakás, saját tárolóval TULAJDONOSTÓL ELADÓ!! Érd: 70/632-7662
+Parasztház eladó Zsámbokon 1160 nm telken 5 millióért. 1,5 szoba,
konyha, fürdőszoba, víz, villany, gáz, rengeteg mellékhelyiség állatok tartására, gyümölcsfák automata locsolóval. Tel: 30/466-0466
+Magánszemély sürgősen KERES Gödöllőn felújítandó HÁZAT nagy
telekkel Alvég, Haraszt, Centrum, Nagyfenyves, Kertváros, Királytelep
városrészekben közvetlenül tulajdonostól 20MFt-ig. 20/347-5543
+Gödöllőn, Királytelepen 2009-es építésű, napfényes ikerház eladó.
Nappali – konyha+ 3 szoba+ garázs. 28,7 MFt. Tel: 30/612-8746
+Eladó Gödöllőn 1001 nm-es ZÁRTKERT a belterület határán, az Úrréti
tó közelében, a Füves közben. Iár: 2,9MFt. Tel: 30/537-6985
+Gödöllőn házrész eladó. 8,5 MFt. Tel: 70/291-2122
+Eladó Gödöllőn a KAZINCZY – lakótelepen egy 60 nm-es alapterületű, kétszobás, egyedi fűtésű, társasházi öröklakás. Iár: 15MFt. Tel: 20/947-4752
+Gödöllőn, egyetemi részen 2,5 szobás, felújított, nagyon szép családi
ház eladó. Tel: 28/416-029, 20/9147-111
+Magánszemély KERES Gödöllőn TELEKHÁNYADOT, TELKET kastély
melletti városrész, Alvég, Haraszt, Nagyfenyves, Kertváros városrészeken közvetlenül tulajdonostól. Saját részre, családi ház építése céljából.
Sürgős. 20/347-5543
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+Máriabesnyőn, Fenyvesben 300 négyszögöl gyönyörű, összközműves
építési telek faházzal, kúttal, garázzsal, gyümölcsfákkal busz közelében
eladó. 12,5MFt. 06-1/3636-993, 30/318-9376
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+Kiadó 2 szobás családi ház a Mikszáth Kálmán utcában hosszútávra.
20/329-3904
+Gödöllőn összkomfortos, 70 nm-es családi ház szuterén része külön
bejárattal kiadó. Tel: 30/6643-092

+Vácszentlászlón eladó egy 638 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK termő gyümölcsfákkal, fúrt kúttal. Közmű az utcában, csatorna a telken belül. Ár: 3,3
millió. 20/200-8549

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Eladó Gödöllőn a Palotakerten egy 58 nm-es, 2 szobás, földszinti lakás.
Ir.ár: 14,5MFt. Érd: 30/256-9667, 20/490-2667

+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.

+Igényesnek eladó Gödöllő belvárosában 56 nm-es (2 szoba, étkezőkonyha, előtér, fürdőszoba, külön WC) erkélyes lakás júniusi költözéssel. A lakás
két utcára néz, buszmegálló, HÉV megálló, óvoda, iskola 3 percre. Ingatlanosok ne keressenek! Érdeklődni: 8.00 – 17.00 között: 70/360-6827

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali
költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

+Eladó Gödöllőn a Batthyány u. 70. alatti 440 nm-es kis telek házrésszel. Iár: 10,5MFt. Érd: 30/295-4536, 20/4444-769
+CSERE: EGYETEM TÉRI 59 nm-es, 2 szobás, magasföldszinti, konvektoros tégla lakásunkat elcserélnénk gödöllői nagy telkes családi házra
értékegyeztetéssel. Sürgős. +36203475543
+Eladó Perczel Mór utcáról nyíló 721nm-es erdő melletti panorámás telek 18m-es utcafronttal, felújítandó faházzal. Villany van. Méhészkedésre
kiválóan alkalmas. Iár:4,2MFt. 20/543-3261
+Gödöllőn 769 nm-es belterületi panorámás telek eladó az Antalhegyen.
Közmű az utcában. Tel: 20/278-1054
+Eladó Gödöllőn a FÁCÁN SORI LAKÓPARKBAN egy 138 nm-es alapterületű, kétszintes sorházi lakás (3 háló, 2 fürdőszoba, WC) 16 nm-es
garázzsal. Iár: 35,9MFt. Érd: 70/201-9940
+LAKÁS GARÁZZSAL! Gödöllő, Kazinczy körúton 2. emeleti, két szobás,
55 m2-es lakás 14,39 mFt-ért eladó, garázzsal, ami további 2,6mFt. Tel:
+36 70 326 1433 (http://ingatlan.com/22174325)
+CSALÁDI HÁZ ÁR ALATT! Gödöllő, Isaszegi úton, szép állapotú 3+1 félszobás 140m2-es ház, beépíthető tetőtérrel, 525 m2-es telken, garázzsal
31 mFt-ért eladó! Tel: +36 70 326 1433 (http://ingatlan.com/21728417)

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.
+Eladó Gödöllőn egy 32 éve jól működő PRESSZÓ. Iár megegyezés szerint. Érd: 30/467-3013, 70/611-2789
+Gödöllő központjában a Petőfi tér 13/3 sz. alatt 40nm-es üzlet riasztóval, klímával, kamerával felszerelve, +1db parkolóval kiadó, eladó. Érd:
70/535-4474
+Gödöllőn a Petőfi tér 11-ben udvari, 30 nm-es helyiség kiadó. Tel:
30/346-5408
+Gödöllő központjában 22 nm-es garázsrész eladó, kiadó. Érd: 20/576-9125
+Gödöllőn a Kazinczy körúton GARÁZS KIADÓ. Tel: 70/224-7137
+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102
ÁLLÁS
+Gödöllői éttermünkbe keresünk pizza szakácsot a betanítást is vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com
email címen lehet.

+SZADÁN BIRTOK! Gazdálkodásra alkalmas igényes, 5 szobás családi ház, nagy telekkel, üvegházzal, medencével, tóval egyéb extrákkal
280m2 alapterülettel, 2388 m2 telken 65,1 mFt-ért eladó. Tel: +36 70
326 1433 (http://ingatlan.com/21549951)
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő központjában KIADÓ 2,5 szobás, bútorozott, felújított, konvektoros fűtésű lakás május 10-től, hosszútávra, nemdohányzók részére.
Csendes hely, alacsony rezsi, info@csanakert.hu
+Gödöllőn 1 szoba összkomfortos lakás kiadó. Érd: 20/226-3007

KÍNÁLATUNKBÓL: * A Belvárosban 46 nm-es újszerű, N+fél szobás, tetőtéri lakás udvari parkolóval
eladó. Iá:17 mFt.
*A központ közelében 1025 nm-es, 17 m széles építési telek (25 %-a beépíthető) eladó. Iá:16,9 mFt.
*Az Átrium Üzletházban, frekventált helyen 15,4 nmes üzlet kiadó:110eFt/hó+rezsi+kaució.
*Az Öreg-hegyen örök panorámás 1108 nm-es saroktelek (34 m-es utcafront) eladó. Iá:15 mFt.

+Gödöllői fitnessterembe keresünk, fiatal, kedves, nemdohányzó
női munkatársat 8 órás munkára. Fényképes önéletrajzot várunk a
fitnessmunka@freemail.hu címre.

+Gödöllői étterembe konyhai dolgozót keresünk. Jelentkezni a
20/2268022 telefonszámon lehet.
+ELADÓT felveszünk a szerelvény osztályra. Érdeklődni: Arzenál Áruház
20/414-7163
+Szadai étterembe FELSZOLGÁLÓT és KÉZILÁNYT felveszünk.
20/9430-746
+Újonnan nyíló gödöllői mini ABC-be szakképzett ELADÓ – PÉNZTÁROST
felveszünk Gödöllő és környékéről. Jelentkezni: 70/608-1801
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Fényre sötétedő
szemüveglencsék akciója!!!
Sokat hallunk arról, hogy a Földre érkező UV sugárzás
mennyire káros számunkra. Bőrünket védjük naptejekkel, de a káros sugárzás szemünket is jelentős mértékben károsítja.
A szem belső szerkezetét vizsgálva megállapítható,
hogy a szemlencse és az ideghártya (retina), a közvetlen napsugárzás hatására, hosszabb távra szóló sérüléseket szenvedhet. Az UV-sugárzásnak a szemlencsére
gyakorolt negatív hatása bizonyított, annak eredményeként később pld. szürkehályog alakulhat ki. Ezt támasztja alá, hogy a felmérések szerint a szürkehályog
gyakrabban következik be (és gyorsabban megy végbe)
a napos országokban élő lakosság körében. Ezért a fokozott védelem az ilyen zónákban kiemelten indokolt.
Ha Ön szemüveges, akkor 3 féle jó megoldást tudunk
ajánlani a fényvédelemre: Készíthetünk dioptriás
napszemüveget, amikor eredeti napszemüvegkeretbe
dolgozunk, így a szemüveg semmiben sem különbözik
az általános napszemüvegtől.
Másik praktikus megoldás, ami minden optikai keretünkön működik, a clip-on. Ilyenkor a szemüveglencsébe
építünk két kis mágnest, a napszemüvegelőtét pontosan a keret formájára készül, és a mágnesek rögzítik.
Elegáns megoldás, nem olyan, mint a régi clip-onok.
Polarizáltak, és több színben kaphatók. Harmadik lehetőség a fényresötétedő lencse. Ezek a lencsék beltérben
teljesen átlátszóak, míg erős napfényre napszemüveg
sötétségűre sötétednek. Az UV sugárzás hatására változtatják a színüket, az éppen aktuális fényviszonyoknak megfelelően. Így, az éles látáson kívül, biztosítják
szemünk számára a megfelelő, és kényelmes fénymennyiséget. Bármilyen szemüvegkeretbe elkészíthetőek, léteznek egyfókuszú (csak távoli), bifokális, és
multifokális kivitelben is. Kaphatóak szürke és barna
színben, és az idei újdonság, hogy már a zöld szín is
rendelhető. Természetesen 100%-os UV védelemmel
rendelkeznek. Ráadásul ma már a lencsék reakcióideje
háromszor gyorsabb, mint az elődeiké.
Ezenfelül már kaphatóak boltunkban olyan fényresötétedő szemüveglencsék is, amelyek autóvezetés közben,
a szélvédő mögött is megfelelően sötétednek.
Június 30.-ig a fényresötétedő lencsék árából 25%
kedvezményt nyújtunk.
Multifokális lencsékre szintén többféle akciónk van,
részletekről érdeklődjön üzletünkben, ahol teljeskörű,
ingyenes szemvizsgálatra is bejelentkezhet:
MSE Optika - Szőke Emese
optometrista, látszerész mester
Gödöllő, Petőfi tér 3.
Tel. 28/417-367 www.optikagodollo.hu
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+Ügyfélszolgálatra keresünk műszaki érzékkel és végzettséggel rendelkező vásárló
orientált fiatal férfi munkatársat jó írásbeli
és szóbeli kommunikációs készséggel. Precíz-, számítógépes- munkavégzés, probléma
megoldó készség, jogosítvány, fizikai terhelhetőség követelmény, targoncás vizsga előny.
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
e-mailben: tactic@tacticsport.hu címre várjuk
+Gödöllői éttermünkbe felszolgálót keresünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.
+SZOBAFESTŐ SZAKMUNKÁST a
zonnali kezdéssel hosszútávra felveszek. Tel:
20/9279-260
+Gödöllői kávézóba, FELSZOLGÁLÓ – PULTOS munkakörbe munkatársat keresünk.
Jelentkezni: 30/400-4762

A Békési Renault munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:

- értékesítési asszisztens
- gépjármű értékesítő
- autószerelő
- autómosó

Jelentkezni személyesen a fóti telephelyen lehet:

2151 Fót, Móricz Zsigmond út 41.
Tel: 27-358-270

+Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi szakácsot, a BETANÍTÁST IS
VÁLLALJUK. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@
gmail.com

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A higroszabályozású
légbevezetők beépítésével megelőzhető, ill. megszüntethető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülékekhez, kályhák, kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739

+ELADÓT KERESÜNK DOHÁNYBOLTBA. Felelősségteljes, rugalmas, megbízható, kedves
munkavállalót várunk fényképes önéletrajzzal:
atriumdohanybolt@gmail.com

+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, sövénynyírás,
parkfenntartás. Tel.: 30/622-7421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

+Gödöllői kereskedésünkbe árukiszállításra
fiatal munkaerőt keresünk. Kommunikációs
készség, jó fizikum szükséges. Tel: 28/415394 13 óráig hívható.
+Gödöllői Egyetemi Clubba 25-35 éves
munkatársat keresek délután kezdődő, éjszakába nyúló PULTOS munkakörbe. Érd:
30/950-8943
+Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk kereskedelmi végzettséggel
és gyakorlattal rendelkező munkatársat
azonnali kezdéssel, váltott munkarendben.
Az alap fizetésen felül a jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

SZOLGÁLTATÁS

+Gödöllői telephelyünkre keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe: SOFŐR.
Munkavégzéshez szükséges: „C” kategóriás
jogosítvány+ GKI kártya. Előny: „E” kategória
megléte, nehézgépkezelői jogosítvány építési
anyag-előkészítő vagy emelőgép kezelő szakképesítéssel. BETANÍTOTT MUNKÁS betonacél előkészítő üzemünkbe. Munkavégzéshez
szükséges: CO-hegesztő ismerete, jó fizikai
kondíció, középfokú végzettség. Előny: nehézgép-kezelői jogosítvány építési anyag-előkészítő
vagy emelőgép kezelő szakképesítéssel. Jelentkezni: személyesen: Gödöllő Lovas u. 7. sz. alatti
telephelyünkön (Göbész Kft). Tel: 28/420-287
Kovács Péter, e-mail: gobesz@gobesz.hu

+KÖZÉPVEZETŐ munkatársat keresünk!
Kisparcellás kísérletezés, talajminta-vételezés. Agrár végzettség előny, nem feltétel, B.
kat. jogosítvány, akár azonnali kezdés. Érd:
30/983-8390, info@agroaim.hu

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20/4-359-650

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek. +3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu
+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm
áron. 20-919-4870
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 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

+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
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-5081380, 06-28-784-752
+KERTIMUNKA Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés. Rotációs
kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás,
sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527289, 28/476-229
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679

+METSZÉS – PERMETEZÉS motoros és kézi permetező géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják kivágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás.
Árok és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák kivágása alpin technikával. 20/922-4400

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274
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+KERTÉSZ SZAKEMBER kertépítést és éves fenntartást vállal. Tel:
30/320-8360

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter 2500Ft.
Érd.: 0630 8518 763

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással
4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 06-309546-504

+Eladó Gödöllőn, Szent Imrén használt konyhaszekrénysor: 282cm,
iár:37.000,-Ft, sarokfürdőkád: 90/150cm, iár:17.000,-Ft, fürdőszobaszekrény tükörrel, kagylóval iár:7.000,-Ft, vízmelegítő villanybojler:
120L, ár:7.000,-Ft, gáztűzhely iár:7.000,-Ft, versenykerékpár (Reynolds)
iár:27.000,-Ft. 30/9981-605

+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 70/633-5772
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok
árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

+Eladó egy jó állapotban lévő drapp, 5 részes
4 méteres szekrénysor. 70/215-6191

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+KÖLTÖZTETÉS! ZONGORA, PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS hétvégén és
ünnepnapokon is. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel: 70/621-6291
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai tapasztalattal. Ingyenes
felméréssel. 20/325-4944
+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kertfenntartás, kerti tó – sziklakert,
automata öntözőrendszer telepítése. Referenciák, garancia. Tel: 06-209449-154
+ÁCS munkákat, tetőjavításokat, lapos tetők szigetelését, faházak, faépítmények építését, kémények javítását, kőműves munkákat vállalunk
Gödöllő és környékén garanciával, pontos határidőre. 20/4513-119

+ANGOL NYELVBŐL különórát, tehetségfejlesztést, korrepetálást, felzárkóztatást vállal általános iskolai tanár. Tel: 70/636-9142
ADÁS~VÉTEL

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-,
Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz,
Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
Dióbél eladó (2.000.-Ft/kg). 30/9891-721

+LAKÁSSZERVIZ. Kisebb munkák, felújítások. Hideg-meleg burkolás,
festés, víz, csatorna, zárszerelés, riasztó, biztonsági zárak felszerelése.
06-70-201-1292

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
Akác-Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913

+NEMDOHÁNYZÓ, nem alkoholista fiatalember MINDENFÉLE FIZIKAI
MUNKÁT vállal: gödörásás, földhordás, sitt pakolás, építőipari áruk kézi
mozgatása, költözésnél rakodás stb. 20/266-0104
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Lakatos Norbert (a hála festője) 70/625-8133, 20/275-0595, e-mail: goa4ever3@freemail.hu
+Nincsen pénze, de szépülni szeretne? INGYENES HAJVÁGÁST vállal
végzős fodrásztanuló, mesterfodrász felügyelete mellett. Éljen a lehetőséggel! Bejelentkezés du. 14-20 óra között: 20/441-4829

+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

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

+Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány. 850x770x450. Ár:
23 ezer Ft. Tel.: +36-20-9811-027.
+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomásmérő 4000Ft,
női trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3 sebességes marokváltós
agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően
felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-280-1313
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik
bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat
és ékszereket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+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
+PÁRKAPCSOLATI COACH, Házassági tanácsadó-tréner várja segítséget
kérő ügyfeleit, online formában is. Kapcsolat: 30/354-7320. e-mail: boldogsagkereso@yahoo.com
+GYÓGYTORNÁSZ házhoz megy! Műtét utáni rehabilitáció, akut és
krónikus állapotok, gerincferdülés kezelése holisztikus szemlélettel.
20/6165-688 Keczán Judit www.bowenjudit.blogspot.hu
OKTATÁS
+Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn, további tájékoztatást emailben küldünk az érdeklődők számára. Jelentkezéseket a pizzaszakacs.
godollo@gmail.com email címre várjuk.
+MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő, Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-5033, www.pelikansuli.hu

+Jó állapotban lévő, 550 kg-ig terhelhető
UTÁNFUTÓ eladó. Tel: 20/533-0622
EGYÉB

+Egészségesebb Életmód. Angol tanítás és Fordítás. Takarítás. JOBBELETMOD.COM Számlaképes vagyok.

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók.
Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728

+Eladó: Körfűrészhez 2db 250x3x30 vídiabetétes német vágótárcsa
5.000Ft/db. 2 ajtós lemez öltözőszekrény 8.000Ft. Új MTD benzines
fűnyíró: 45.000Ft (számlával 57EFt) új ára. Magyar háti permetező:
10.000Ft. Magyar, kétlapos kempingfőző palackkal: 10.000Ft. Gyári
tapétázó asztal 7.000Ft. Különböző barkácsgépek. 1,3m-ig kihúzható
bak, 2db: 8.000Ft. Festő bak, 2db: 6.000Ft. Festő létrák. Satupad 2db
satuval: 20.000Ft. Újszerű gérvágó fűrész asztallal 2000W: 20.000Ft.
Újszerű 6 sebességes női kerékpár. 30/402-7276
+Gábor Eszmeralda becsüs, műgyűjtőnő legmagasabb áron készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, órákat, aranyakat,
bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat, -Herendi, Kovács Margit-,
egyebeket. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 30/382-7020
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Beküldési határidő:
2016. május 3.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: dr.
Túry Judit, Remsey krt. 4., Rétfalvi
Jenőné, Turul u. 15.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Szász
Attila, Szarvas u. 9., Centner János,
Öreghegyi út 6.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Zelnikné Török
Ilona, Palotakert 9.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: ÓNagy Marianna, Erzsébet királyné krt.
21., Poroszkai Zoltán, Béri Balogh Á.
u. 21.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Őry Zsófia, Hársfa
u. 14., Liptai Jánosné, Kálló, József
A. u. 9.

