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Több mint kétszáz gödöllői kerekezett ki szombaton a Hungaroringre.

Megnyílt a GIM-ház legújabb kiállítása, ami 18
év alkotóinak munkáját mutatja be.

(4. oldal)

(5. oldal)

Atlétika: Az idei kiírásban is bejutott a csapatbajnokság országos döntőjébe a GEAC–Ikarus vegyes
(8. oldal)
csapata.

KÖZOKTATÁSI TERVEK: MÉG TOTÁLISABB RENDSZER

Szigorúan ellenőrzött iskolák

Hogy miért? Az oktatás teljes államosítása mellett úgy tűnik, megszűnhet
az alternatív oktatás, kötelező tankönyvek és tanterv vár a diákokra, no
meg a „jól bevált” KLIK, ami nem
szűnik meg, hanem megsokszorozódik. A tanárok mellett a diákok jelentős részének fogalma sincs, miből és
hogyan érettségiznek jövőre, egy biztos: a legutóbbi sztrájkban részt vevő
tanárokat keményen megbüntették.

k
kerül,
így – bár a tulajdonjog
m
megmarad
– lényegében minden jogukat elveszítik az önk
kormányzatok
iskoláik felett.
Az intézményvezető munk
káltatói
és gazdálkodási jogának visszaállítása is a köv
vetelések
között szerepelt.
Egyelőre annyi biztos, hogy
b
bővül
az igazgatók gazdálkodási és munkáltatói jogköre is,
de ez a kinevezésekre és a felm
mentésekre
nem vonatkozik.
A pedagógusfoglalkoztatási
k
kérdések
között hangsúlyos
elemként jelent meg a nyugdíjas tanárok továbbfoglalk
koztatása.
Erre, bizonyos feltételekkel, lehetőség lesz a jövőben.
Emellett év közben nem szűnik meg
pedagógus-álláshely, és feloldják a
nyugdíjazás miatt megüresedő állá(folytatás a 3. oldalon)
sok zárolását.
Fotó: Tatár Attila

Egyre nagyobb a káosz a magyar
közoktatásban, miután több hónapos egyeztetés és ígérgetés után a
kormány olyan módosító javaslatokat nyújtott be a közoktatási törvény módosításához, ami köszönő
viszonyban sincs azokkal, amikről
eddig szó volt. Az elképzelések
egyaránt felháborították az önkormányzatokat, a pedagógusokat, a
szülőket és a diákokat.

Május 18-án Balogh Zoltán miniszter nyújtotta be az Országgyűlésnek a módosító csomagot, amelyből
kiderül, a KLIK nem fog megszűnni,
a központ neve is a régi marad. A 3

Fűtéstechnikai Szaküzlet
Automata kerti öntöző és
locsolórendszerek, konyhakerti csepegtető csöves öntözés forgalmazása, tervezése, szakszerű
tanácsadással!
Szombaton is nyitva!!
Cím: 2100 Gödöllő, Bajcsy Zs. E. u. 34/A
Nyitva: H-P.: 7.30-16.30, Szo.: 7.30-12.00

szintű fenntartói modellben önálló költségvetési szervként működik
majd 56 tankerületi központ július elsejétől. Az iskolaépületek vagyonkezelői joga is a tankerületi központhoz

TermészeTfilm feszTivál

Kavalkád

Hatalmas érdeklődés övezte a május
18-22 között megrendezett II. Nemzetközi Természetfilm Fesztivált,
amihez idén is több rendezvény kapcsolódott, a filmek mellett kiállítások, jamboree, koncertek és a Madarak és Fák Napja bemutatói kínáltak
tartalmas kikapcsolódást kicsiknek
és nagyoknak.

A több napos fesztivál keretében
a Művészetek Házában, a kastély lovardájában, a könyvtár konferencia
termében és a városi moziban zajlottak a vetítések. Pénteken diáknap
várta az iskolásokat, szombaton pedig családi napra invitálták az érdek(folytatás a 7. oldalon)
lődőket.
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Barna Illés végleg Bezárja a cukrászdáját

véget ért a legenda

Györggyel abban egyezett meg,
hogy a cukrászat régi, már-már
ipartörténeti jelentőségű berendezéseit hivatalosan felbecsülte-

A múlt héten csütörtökön
eldőlt, hogy a helyi és az országos összefogás ellenére
Barna Illés nem újíttatja fel és
nem nyitja ki ismét gödöllői
cukrászdáját.
A városházán Gémesi György polgármesterrel folytatott egyeztetése
során a 77 éves cukrászmester kijelentette: nagyon megviselte az elmúlt
hetek „felhajtása”, emiatt, és a megromlott egészségi állapota miatt sem
vállalja a felújítással és újranyitással
járó nehézségeket. Ötven évnyi, pihenőnap nélkül töltött munkássága
után végre pihenni fog.
Barna Illés azt kérte, ezúton is tudassuk Gödöllő és az ország őt támo-

gató lakosaival, soha nem lehet majd
eléggé hálás amiatt, hogy ennyien
kifejezték szeretetüket. Azonban kéri
a megértést is, hogy ilyen idősen már
nem bírna ki további megpróbáltatásokat, illetve nem szeretne elfogadni
semmilyen anyagi segítséget.
Az idős cukrászmester Gémesi

töBBe kerül, mInt gondolnák

károkozás

tik és a város megvásárolja. A tervek
szerint az eszközökből, valamint a
kicsiny üzletre oly jellemző oklevelek másolatait is felhasználva, a
Gödöllői Városi Múzeumban készítenek kiállítást a gödöllői-máriabesnyői cukrászdáról.
(A)

sa az illegálisan lerakott hulladék,
függetlenül attól, hogy az erdő szélén, vagy a városi út mentén végzi.
A hulladékgyűjtő mellé még a sze-

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

Alig fejezte be a VÜSZI a nyári virágok kiültetését, máris megfogyatkoztak a növények a Szabadság téri
HÉV megállóban. Lehet, hogy vannak, akik úgy gondolják: az a pár tő

virág mit számít,
majd ültetnek helyette másikat, ám
az ilyen rongálások éves szinten több
százezer forintos kárt okoznak a városnak.
Épp így rengeteg bosszúság forrá-

lektív szigetek működésének idején
sem lehetett lerakni például építkezési törmeléket. Az így lepakolt hulladék elszállításának és lerakásának
költségei minden évben több millió
forintra rúgnak.

TÁJÉKOZTATÁS PERMETEZÉSRŐL
A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő Város közterületén 2016. május 25.
és június 8. közötti időszakban (időjárástól függően) platánok, hársak vegyes fák permetezése történik. A permetezést napnyugta után végzik.
Felhasznált növényvédőszer: Decis Mega (rovarölő) 0,25 l/ ha • Topas 100 EC (gombaölő) 0,3 l/ha • Mospilan 20
SG (rovarölő) 0,2 kg/ha • Csöpp Mix (tápoldat) 3 l/ha • Silwet (tapadásfokozó) 0,15 l/ha • Tazer 250 SC (gombaölő)
1 l/ha
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 21 nap; Munkaegészségügyi várakozási idő: 0; A növényvédőszer a méhekre
mérsékelten veszélyes.

lakosságI közvéleménykutatás

Ön mit javasol: Mi épüljön a „régi“ városháza helyén?
• Mint ismeretes, Gödöllő képviselő-testülete költségkímélő döntést hozott a Polgármesteri Hivatal épületének jövőjét illetően, így nem újítják fel a „régi” városházát, hanem lebontásra kerül.

AZ ÉPÜLET LEBONTÁSA KAPCSÁN ADÓDIK A KÉRDÉS:
MI LEGYEN/MI ÉPÜLJÖN A „RÉGI“ VÁROSHÁZA HELYÉN?
Ezzel kapcsolatban várjuk a lakosság javaslatait, ötleteit, észrevételeit, hogy járuljanak hozzá a döntéshozatalhoz.
Javaslataikat postai úton (Polgármesteri Hivatal, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), személyesen (2100
Gödöllő, Szabadság tér 6., a Budapest Bank volt épülete), e-mailen (pmh@godollo.hu) juttathatják el
hozzánk, de várjuk ötleteiket a Gödöllő város hivatalos Facebook-oldalán is (facebook.com/godollovaros).
Segítségüket előre is köszönjük!

• JAVASLATA:
• ÉLETKORA:

• NEME:

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.

FELHÍVÁS – ÚTÜGYI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres útügyi ügyintézői munkakörre.
A munkakörbe tartozó feladatok: A helyi közutak kezelői feladatainak ellátása,
közreműködés a helyi közutakra irányuló építési beruházások előkészítésében
és végrehajtásában. Az országos közutak vasútvonalak helyi közúti kapcsolódásának figyelemmel kísérése, eljárás ezekben az ügyekben a helyi közútkezelő részéről. A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos
ügyek vitele. Forgalomtechnikai terv, közútkezelői nyilvántartás kezelése.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett
műszaki szakképzettség.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton
kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2016. 06. 03.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző
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KözoKtatási terveK: Még totálisabb rendszer

látogatóK testvérvárosunKból

Szigorúan ellenőrzött iskolák
(folytatás az 1. oldalról)

A pedagógusok azt is kérték, hogy
radikálisan csökkentsék adminisztrációs terheiket, és egyszerűsítsék a pedagógus minősítési rendszert. Eldőlt,
hogy a jövőben az önértékelést nem
két, hanem „csak” öt évente kell elvégezni. A pedagógusok egyik leghangsúlyosabb követelése volt, hogy
ismét huszonkét óra legyen a heti
kötelező óraszám, a többlettanítás
után járó óradíj kifizetése mellett. Ez
azonban nem tetszik a kormánynak.
Szintén nyitott kérdés a tanulói
terhek csökkentése, a kereteket az új
Nemzeti alaptanterv kidolgozása határozza meg, amiből nem lehet majd
eltérni, épp úgy mint a kötelező tankönyvektől sem, holott a tankönyvválasztás szabadságának visszaállítása szintén az egyik sarkalatos pontja
a pedagógusok követelésének.
Az új kerettanterv szerint nem térhetnek el a Waldorf és más alternatív
iskolák a központilag meghatározottól, csak akkor, ha „pluszszolgáltatást” nyújtanak. Ezzel értelmüket
veszítenék az alternatív iskolák, és a
magán szakképző iskolák is.
Ez szembemegy az eddigi szabályozással, ami feltétel nélkül engedte
az intézményeknek, hogy eltérjenek
a központi kerettantervtől és saját
évtizedes módszereik alapján oktassák és neveljék a diákokat – egyetlen
feltétel az volt, hogy a képzés kimenetén azzal a kompetenciákkal rendelkezzenek a diákok, mint az állami
intézmények diákjai.
Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, valamint a Magyar
Waldorf Szövetség szerint a változtatás ellehetetleníti, hogy tanítási
módszereiket gyakorolják, ez pedig
az összes alternatív óvoda és iskola
megszűnéséhez vezethet. Arra kérik
a kormányt, hogy maradjon érvényben a jelenlegi szabályozás.
De nem csak az alapítványi és
magán iskolákban változik meg az

oktatás ősztől, hanem a szakközépiskolákban is, amiket szeptembertől
szakgimnáziumnak hívnak majd.
A természettudományos tárgyból
a mostani négy helyett maximum
kettőt tanulhatnak a diákok, szakmaspecifikusan. Ez korábban óriási
tiltakozást váltott ki, a szakemberek
azzal érveltek, elveszik a gyerektől
a későbbi választás lehetőségét, bebetonozzák őket abba az útba, amit
14 évesen választanak. A javaslatot
a Nemzetgazdasági Minisztérium
dolgozta ki – amely nem enged az
elképzelésből.
Az NGM-nek egyébként nem ez
az egyetlen nagy felháborodást kiváltó elképzelése.
Az AME másik közleményében
ugyanis felelevenítik, hogy miután
rengeteg magániskola nem kapott a
hozzájuk jelentkezett tanulók számának megfelelő keretszámokat,
a Nemzetgazdasági Minisztérium
megkereste az érintett iskolákat,
hogy az alapítványok maguk mondjanak le az iskoláikról az NGM
szakképzési centrumai javára. A
tárca által kidolgozott „megállapodás-tervezetet” szerint a magániskolákat működtető alapítványoknak
ingyenes használatba kellene adniuk
ingatlanjaikat és taneszközeiket (a
számítógépparktól kezdve a táblákig). Annak ellenére, hogy „megállapodás” szerepel a címben, nem
keresték meg sem az iskolákat, sem
az AME-t a minisztérium részéről a
tervezet kidolgozásakor.
A Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete (PDSZ) a kormány
oktatást érintő, az államosítást csúcsra járató elképzeléseire felháborodott
közleményben reagált.
A szakszervezet úgy látja, a kormány nagyon várt a tanárlázadás
elcsendesedésre, hogy aztán brutális nyíltsággal tegye egyértelművé:
esze ágában sincs engedni a köve-

Erzsébet királyné nyomában

teléseknek, esze ágában sincs az ország valódi érdekeinek megfelelően
átszervezni a közoktatást. Egy dolog
számít csupán, hogy mit akar a hatalom.
Hogy az oktatásban mennyire a
kemény kéz politikáját kívánja érvényesíteni a kormány, az jól látható a
sztrájkoló tanárok megbüntetéséből
is. Mint azt lapunk is megírta, nem
sokkal az április sztrájkot követően
jelentette be a Magyar Államkincstár, hogy minden sztrájkot jelentő pedagógusnak egy napra szünetelteti a
TB-jét, vagyis a sürgősségi eseteket
leszámítva erre az időre nem látják el
a kórházakban, illetve a receptjeikre
sem kapnak támogatást. Az eljárás
ellen a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete is felszólalt, az eljárás jogosságát is kétségbe vonva.
A problémát egy joghézag is jellemzi, ugyanis míg egy specifikus
jogszabály kimondja, hogy jogszerű
sztrájk esetén – melyet senki nem
vitat már – nem lehet megvonni
vagy szüneteltetni a munkavállalók
TB-jét, addig egy általánosabb rendelkezés szerint, ha valaki a teljes
munkaidő alatt nem látja el – például
munkabeszüntetés miatt – a munkakörét, akkor szüneteltethető a társadalombiztosítási státusza.
A dolog érdekessége, hogy több
pedagógus is arról számolt be – például a közösségi oldalakon –, hogy
még két héttel később sem állították vissza a TB státuszát, pusztán az
egészségügyi személyzet jóindulatán
múlt az ellátása.
Nem meglepő tehát, hogy mindezek után a Tanítanék Mozgalom
június 11-re újabb tüntetés szervez,
ezúttal a Várkert Bazárnál, a közoktatásban továbbra is tapasztalható,
megoldatlan állapotok, valamint a
szakképzés átalakítása és a magániskolák államosítása ellen tiltakozva.
Forrás:
kormany.hu, eduline.hu, hvg. hu

FolytatódnaK a MunKáK az M3-as autópályán

Aichachi vendégek látogattak városunkba a hét végén. A közel ötven fős
csapat a Sisi-út program magyarországi állomásait kereste fel, aminek
során Eisenstadt, Fertőd, Esztergom
és Budapest után érkeztek hozzánk.
Megtekintették a kastélyt, majd a
Királyi Váróban Gémesi György
polgármester fogadta a vendégeket,
akikkel Klaus Habermann, testvérvárosunk polgármestere, valamint
több munkatársa is tiszteletét tette
Gödöllőn.
A jó hangulatú találkozó meglepetése volt, hogy a vendégek – a

Sisi-ruhákat rekonstruáló Czédly
Mónikának köszönhetően – találkozhattak Erzsébet királynéval is,
akit Karádi Borbála színművész
személyesített meg, s részleteket
adott elő az Elisabeth című musicalból. A vendégek mindezek mellett
Gödöllő Város Népi Zenekarának
előadását is meghallgathatták.
Mint arról lapunk is beszámolt,
az aichachi Sisi-kastélyban nemrég
megnyílt kiállításon Erzsébet királyné és a gödöllői időszak több emléke
is megtekinthető.

Költözés és áraMszünet

Pár napra bezár a Járási Hivatal
A Járási Hivatal tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a gödöllői okmányiroda a 2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 1. szám alatti helyszínen 2016. május. 27. napján üzemel utoljára. 2016. május 30. és 2016. június 3. között
az okmányiroda költözés miatt zárva lesz, az ügyfélfogadás szünetel.
Tervek szerint 2016. június 6. napján a 2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.
szám alatti ingatlan földszintjén, mint Kormányablak folytatja az iroda a
működését.
2016. május 30-án 9-16 óra között áramszünet lesz a Kotlán S. u. 1-3.
alatti ingatlanokban, emiatt a járási hivatali következő szervezeti egységekben nem lesz ügyfélfogadás:
- Okmányiroda
- Gyámügyi Osztály
- Építésügyi Osztály
- Hatósági Osztály
A járási hivatal osztályain kívül a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályán 2016. május 30-án szintén elmarad az ügyfélfogadás.
A Járási Hivatal előre is köszöni a lakosság megértését és türelmét.
(bd)

Éjszakánként pályazárra kell számítani
2016. május 17-től újra folytatódtak
a beton terelőfal építési munkálatai
az M3-as autópályán Mogyoród térségében a 19+500 és a 27+500 km
szelvények között.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
folytatja az M3-as autópályán Mogyoród térségében a fizikai elválasztás korszerűsítését, a vasbeton fal
építését.
A munkát két ütemben végzi a kivitelező. Először a 19+500-23+900
km szelvények közötti szakaszon
történik munkavégzés, itt a Forma 1
Magyar Nagydíj időpontjára befejeződnek a munkák.
A munkák előkészítéseként az
ideiglenes forgalmi rendhez szükséges ragasztott burkolati jelek lehelyezését végzi el, ami az elmúlt évi
tapasztalatok alapján kb. két hetet
vesz igénybe. Ezért a terelőelemek
lehelyezését részben éjszakánként
teljes pályazár mellett, részben napközben a kisebb forgalmú idősza-

kokban sávzárás mellett végzik.
A jelenlegi munkaterület földrajzi
elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy
pályazár idején terelőútként az M31
autópálya-M0 autóút útvonalat használják a közlekedők, így a forgalom
gyorsforgalmi úton, lakott terület
érintése nélkül terelhető.
Az esetleges torlódásokról az Útinform híradásaiban és a változtatható jelzésképű táblákon tájékozódhatnak az utazók. A terelőúton történő
haladásról sárga alapszínű táblákkal
Képünk illusztráció

(ny.f.)

és a változtatható jelzésképű táblák
jelzéseivel gondoskodik a közútkezelő.
A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról tájékozódhatnak
a nap 24 órájában a Magyar Közút
Útinform szolgálatánál (+36-1-3362400), illetve a www.utinform.hu
weboldalon.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a
közlekedők megértését és türelmét is
kéri a munkák idejére.
(j.)

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
2016. június 4., szombat, 17.00
Helyszín: a Művészetek Háza Gödöllő melletti Trianon emlékmű
A műsorban közreműködnek: a Club Színház művészei
Közreműködik: a Gödöllői Városi Vegyeskar
A megemlékezés koszorúzással folytatódik, a programot
az egyházak ökumenikus áldásával zárjuk.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni
legkésőbb június 2-ig Tábikné Surman Szilviánál hétköznapokon
9–16 óráig a +36-70/338-1838-as telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek
segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 16.00
óráig a helyszínre juttatni. Megértésüket köszönjük!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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MIÉNK VOLT A PÁLYA!

Közel
kétszázötvenen
pattantak kerékpár nyeregbe szombaton délelőtt
a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub invitálására, hogy a
Miénk a pálya! 7.0 rendezvény keretében végig tekerjenek a Hungaroringen.
A kerékpárosok ez alkalommal kerékpáros-rendőri felvezetést is kaptak
a biztonságos célba érés érdekében.
A résztvevők között ez alkalommal
is ott volt Gémesi György polgár-

mester, Beck József, mint
a mezőny rangidőse, s
rendszeres résztvevője a
programnak, de végighajtott a pályán
– többek között Zombor Levente,
a Talamba ütőegyüttes guiness rekordere és Urbánné Krizsán Judit
Piroska, aki az egyik elsőszülöttje

volt a várossá avatott Gödöllőnek.
A jó hangulatú kerekezést követően
a résztvevők az Úrréti tónál pihentek
meg, akiket a szervezők egy finom
gulyáslevessel vendégeltek meg.
bj

Csíksomlyóban jártak…
Idén is jelen voltak a gödöllőiek a
csíksomlyói búcsún. Ideális kiránduló időben a Lokálpatrióta Klub
szervezésében, Bokor Árpád és
Fábián Zsolt vezetésével negyvenegy fő indult útnak, hogy részt
vegyen a magyarság legnagyobb
búcsúján.
A csoport Nagyszalonta–Világos
–Csernakeresztúr–Medgyes–Székelyderzs érintésével érkezett Csíkszeredába. A mise előtti napon a
Szent Anna-tóhoz, Alsócsernátra
és a perkői Szent István kápolnához látogattak el, de útközben
megálltak a „székelyföldi Thermopülé”-nek nevezett csatahely-

nél, a Nyerges-tetőn is. A szombati lélekemelő szentmise után
– amelyen több százezer ember vett
részt – Csíkszentdomonkos, Gyergyószentmiklós Kolozsvár, Zilah,
Szilágysomlyó és Érsemjén telepü-

léseken megállva-megpihenve, hétfőn este érkeztek vissza Gödöllőre,
abban a reményben, hogy jövőre
ismét részesei lehetnek a számtalan
kulturális rendezvénnyel kiegészülő eseménynek.

a Gödöllői értékVédő közhasznú eGyesület FelhíVása
Segítség a moldvai csángóknak és a Kárpátaljai magyar gyerekeknek!
Egyesületünk ezen a nyáron is szeretné vendégül látni a moldvai Lészped község magyarul tanuló legügyesebb
diákjait tanárukkal együtt, immár 10. alkalommal, valamint a kárpátaljai Nagymuzsaly községből 2. alkalommal
néhány kisdiákot és nevelőjüket.
2016. július 1-től 4-ig befogadó családokat keresünk, akiktől azt kérnénk. hogy 3 éjszakára vállalják a kisdiákokat, és gondoskodjanak az ellátásukról! (A gödöllői programokat közösen szervezzük a befogadó családokkal.) A gyermekek Gödöllőről Balatonlellére utaznak, majd onnan haza.
Akik nem tudnak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérjük hogy pénzbeli támogatásukat egyesületünk bankszámla számlájára küldjék el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet: 65100266-11058186, csángó és kárpátaljai gyerekek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok jelentkezését az alábbi két számon várjuk:
Büttner Sarolta: 06-30-609-5022, 06-28-421-235 vagy Méder Ákosné: 06-30-203-6001.
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében: Szűcs Józsefné elnök

Vajon milyen lesz idén az arboFeszt?
Lelkes csapatunkkal ezekben a napokban
azon igyekszünk, hogy megfelelően készítsünk elő egy igazán színes, tartalmas, erdei
közösségi élményt, az ArboFesztet.
Kovásznai-Szász Gergely vagyok, az ArboFeszt Alkotói Kör tagja, kérem, engedjék
meg nekünk, hogy meghívjuk Önöket egy
hamisítatlan öko-családi napra, a Gödöllői
Erdészeti Arborétumba!
Minden eddigi ArboFeszten célunk volt,
hogy összehozzuk a térségben élőket, tartalmas programokkal szórakoztassuk őket és
népszerűsítsük az Arborétum nyújtotta fantasztikus lehetőségeket.
Mindig van egy fő tematikánk, amit átfogó
módon szeretnénk megjeleníteni, így adva
határozott célt és bő tartalmat az együttlétnek. Az egészséges táplálkozás, a testi/lelki

egyensúly és az egészség megőrzése mindig
témája volt az ArboFesztnek, de idén erre helyezzük a fókuszt leginkább.
Családi napként lehetőségünk van több korosztály figyelmét élvezni, ezért nagy jelentőségét érezzük azoknak a tartalmaknak, amit a
rendezvényen megjelennek; nagyon jó érzés
számunkra, ennek tudatában foglalkozni a
fesztivállal.
Több dolgot szeretnénk kiemelni az idei
programcsokorból, így elsőként a rendezvény gasztronómiáját, aminek a célja a tudatos táplálkozás népszerűsítése, több féle
módon.
Ajánlom a hús és gluténmentes álombüfénk
felhozatalát bárkinek, ugyan így a halas/vega
főzőversenyünk versenyszámait és az ArboFeszt közösségi Vegan babgulyását is.

Kiemelésre méltóak a kézműves és
gyerekprogramjaink, a családi kalandpálya az erdő
mélyén, a völgyszínpadi programok és koncertek.
Legnagyobb örömmel mégis az előadásinkra
invitáljuk Önöket, hiszen neves szakemberek
látogatnak el az ArboFeszt „Szót-emelvény”
erdei pódiumához az egészségünkre.
Nagyon kis költségvetésből gazdálkodunk,
ezért 18 és 65 év közötti vendégeinktől 500
forint belépőt kérünk.
A bevételből a Gödöllői Cukorbetegek Egyesületét támogatjuk.
Ajánlom, hogy kóstoljanak bele az ArboFeszt ízébe és élvezzük együtt az ArboFeszten az együttlét élményét.

KEDVES TAGOK,
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja június
1-én, szerdán 15-17 óráig pikniket szervez a Civil Házban.
Finom, bográcsban készült egytálétellel várjuk szeretettel
tagjainkat és az érdeklődőket! Örömmel fogadunk még finomságokat a hangulat teljesebbé tételéhez!
A találkozón lesz lehetőség ügyek intézésére is. A nyári
időszakban nem tartok fogadóórákat, de telefonon és e-mailben változatlanul fogadom a hívásokat, leveleket.
Telefon: 06-30-2952456; e-mail: mkmore.godollo@
gmail.com
Ezeken az elérhetőségeken visszajelzést is szeretnék kérni,
hogy ki az akire számíthatunk a pikniken a szervezés megkönnyítése érdekében.
Mindenkit várok nagy szeretettel, legyünk minél többen!
Zsigmondovics Zita, a gödöllői csoport vezetője
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Szobakertészek csatasorba!
Hogy mi az a szobakertészkedés? Az, amikor a szobában,
cserépben nevelünk növényeket. Logikus nem? Ja, itt most
nem fikuszt meg aszparáguszt
ültetünk, hanem salátát, céklát, káposztát, kukoricát…
Igen, kukoricát is. Hogy minek? Azért, hogy megegyük.
Nem, nem őrültem meg kedves olvasó, szó sincs róla, bár tény, hogy
amióta megismerkedtem a mikrozöldekkel, különös tüneteket észlelek
magamon: eledelnek nézek mindent
ami zöld és nem magasabb két-három
centiméternél, és bármilyen edényt
fogok a kezembe, azt méregetem, mit
lehetne benne termeszteni.
A kóros elváltozás oka rendkívül
egyszerű: beleástam magam a Kiskert
a konyhában című remekműbe, ami
olyan csábítóan írja le, hogy miként
termeszthetünk finom, egészséges
növényeket a lakásban, hogy nincs az
a kertészeti antitalentum, aki ne kapna kedvet egy cserép káposztához…
vagy retekhez… vagy bármihez.
Szóval, aki olyan szerencsés, hogy
a családi asztalra saját kertjében termelhet zöldséget, gyümölcsöt, az is
jól tudja, hogy nincs az a spájz vagy
fagyasztó, ami ki ne ürülne február
végére. Ez az az időszak, amikor – ha
az üzletek polcairól, vagy a piacról

be is szerezzük a zöldféléket – minden nagyon drága és ráadásul az ízük
sem az igazi. Na, ilyenkor jön jól, ha
az ember gondol egy nagyot, és ültet egy cserép petrezselymet, rukolát,
mángoldot, borsót, stb. Nos, lehet,
hogy ez így elsőre furcsának tűnik,
de mindezeket csak pár centiméteres
magasságúra kell nevelni, (ezek a
mikrozöldek) s máris jöhet a szüret!
Elő az ollót, és a magoncok mehetnek a salátába, vagy a szendvicsbe.
Finom és egészséges. És ez csak a
kezdet!
Elizabeth Millard az üzleti életből váltott át a „szobakertészetre”,
ráébredve a fenntarthatóság és az
egészséges életmód fontosságára. A
próbálkozásból aztán komoly vállalkozás, könyve megírásával pedig
– azt hiszem nyugodtan mondhatjuk

egy héten át tArtó IrodAlMI kAlAndok

Könyvünnepre készülünk
Június 1-től 7-ig az irodalom
kerül a középpontba, a Könyv
Ünnepe Gödöllőn rendezvényeinek sorában ismét sok
izgalmas irodalmi csemege
várja az érdeklődőket.
A nagy hagyományokkal bíró programsorozat három nagy találkozásra is lehetőséget ad:
június 1-jén 10 órától Jónás Anna,
a bezzeganyu.hu blog szerzője
mutatja be Kicsivel – könnyebben
című kötetét, június 2-án, 10 órakor

leMezBeMutAtó koncert

Összhangban

Különleges koncerttel lepték meg a
közönséget vasárnap este a Frédéric
Chopin Zenei AMI növendékeinek zenekarai. A Művészetek Házának belső
udvarán egy olyan esttel örvendeztették meg a hallgatóságot, aminek az
anyagát CD-n is megjelentették.
Az Összhangban című albumon megszólalnak az elmúlt időszak rangos
zenei versenyeinek győztesei is. Az
összeállítás egyfajta áttekintést ad az
intézmény együtteseinek munkájáról a
népzenétől a komolyzenei produkció-

Nyulász Péter találkozik gyermekolvasókkal, este 18 órától pedig
Nyirán Ferenc és Kabai Lóránt
(Műút portál) várja az érdeklődőket
a könyvtárban.
Ez ünnepi eseményeket két díjátadó
is színesit, ezen a héten, június 3 –
án kerül sor ugyanis a „Tíz kicsi
pelikán” városismereti vetélkedő
záró rendezvényére, és a díjkiosztójára, június 4-én szombaton pedig
az „Időkapszula” című irodalmi pályázat díjkiosztó ünnepségére.
A szintén erre a napra hirdetett
kon át egészen a könnyűzenéig.
Az est folyamán a Csenderes együttes,
a Cibri, a Cilibri és a Cipóriska énekegyüttes, klarinét kvartett, gyermek
vonószenekar, fuvolaegyüttes, kórus,
az ifjúsági vonószenekar, ifjúsági gitárzenekar, ifjúsági szimfonikus zenekar, a Forest Dixie Band, valamint a
Kis Dixie Band lépett színpadra.
A CD megjelenéséről még az intézmény fennállásának 40. évfordulóján
született döntés, majd elkezdődött a
munka, egy átfogó, minél színvonalasabb anyag összeállítása és felvételei.
A lemez a zeneiskola alapítványának
gondozásában jelent meg. A lemezbemutató előtt az ifjúsági fuvószenekar
adott koncertet.

Újabb sikerek
A Chopin zeneiskola
növendékei az elmúlt
hetekben újabb szép
eredményekkel öregbítették az intézmény
jó hírét. A III. Pest

– tanítás lett. És, ha mi nem is akarunk komoly kertészetet, érdemes
kipróbálni valami újat, amivel finomabb, különlegesebb és egészségesebb ételt tehetünk szeretteink elé. A
szerző mindenesetre arra bíztat, ha
kedvet kapunk a cserépben, konyhaablakban való kertészkedéshez, ne
görcsöljünk, kezdjünk bele úgy, mint
egy játékba, kísérletbe. Ha elsőre
nem sikerül, az sem baj, lehet, hogy
nem lesz belőlünk mikrozöld kertész,
de lehet néhány cserép friss fűszernövényünk, ami frissen leszedve sokkal
finomabb, mint bármelyik szárított,
zacskós változat.
Elizabeth Millard tanácsait betartva azonban nem kell attól tartanunk, hogy kudarcot vallunk. Ő
ugyanis nem szégyelli bevallani,
hogy amatőrként kezdte, és minden
tippet, trükköt elárul, a vetés mélységétől, az ültető edény anyagán át a
bio kártevő mentesítésig. Lehet, hogy
a kezdeti egy-egy cserép magoncból
és fűszernövényből valakinél hamarosan kisebb beltéri kertészet lesz,
lehet, hogy csupán néhány apróságot
nevelget majd, az azonban biztos,
kedvet kap a próbálkozáshoz. A saját
tapasztalatból, sok humorra megírt
könyv minden segítséget megad a kísérletező kedvűeknek!
(Elizabeth Millard: Kiskert a konyhában)
kj

„Üzenet a jövőnek” csempefal átadása, és a belső udvarra tervezett
kiállítás megnyitó technikai okok
miatt más időpontban lesz megtartva.
Izgalmasnak ígérkezik az eseménysorozat záró programja június 7-én,
amikor Regényes jelenetek 4 Déssel összefoglaló címmel egy különleges est várja az érdeklődőket,
ami Dés Mihály „Pesti Barokk” és
„77 pesti recept – Gasztronómiai
anyaregény” című művei alapján
készült. Felolvas a szerző, közreműködik Dés András (ütőhangszerek), Dés László (szaxofon és zongora), Dés Marci (kép).
Megyei Dallam-ütőhangszeres Szólóverseny és találkozó I. korcsoportján mutatta be tudását Braun Áron.
Szitha Miklós tanítványa mindössze
szeptemberben ismerkedett meg az
ütőhangszerekkel, így különösen elismerésre méltó, hogy a megmérettetésen II. díjat kapott.
Az intézmény persze nem csak a jelenlegi, hanem egykori diákjai pályáját
is figyelemmel kíséri. Közülük most
Langer Ágnes sikerének örülhetünk,
aki a Vladimir Spivakov Nemzetközi
Hegedűversenyen ért el második helyezést. A megmérettetés döntőjében
Sosztakovics a-moll hegedűversenyét
bj
szólaltatta meg.

Megnyílt A gIM-ház új kIállításA

Egyéni művekből csapatmunka
GIM-történetek címmel megnyílt a GIM-ház új kiállítása május 21-én. A tárlat az elmúlt tizennyolc éves munka áttekintése, felvonultatja azokat az alkotókat, akik ez idő alatt együtt
dolgoztak, köztük azokat is, akik már nincsenek közöttünk.
Ahogy a korábbi mű- és kert-történetek kiállításoknál, úgy
most is minden bemutatott műhöz hozzátartoznak a művészek gondolatai, vagy a róluk megfogalmazott vallomások.

A rendezvényen Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt,
majd dr. Borsos Mihály, a Társalgó Galéria művészeti vezetője
nyitotta meg a kiállítást, aki úgy
fogalmazott: Bár az alkotásokat el-

méletileg nem egy tematika szerint
válogatták össze, mégis van, ami
összeköti őket. Ez a tárlat egymás
öröméről, egymás vállalásáról szól,
arról, hogy itt van egy csapat, ami
tizennyolc éve képes együtt dolgozni. Ez pedig óriási dolog! Az
eseményt Selmeczi György, Bartók-Pásztory Díjas zeneszerző, Ér-

demes Művész előadása tette még
ünnepélyesebbé, aki saját szerzeményeit szólaltatta meg.
A tárlaton Anti Szabó János,
Bódis Erzsébet (†), Debreczeni
Zsófia, F. Orosz Sára, Fábián Dénes Zoltán, Fabók-Dobribán Fatime, Farkas Éva, Horváth Márton
(†), Incze Mózes, Jánosi Nikolett,
Katona Szabó Erzsébet, Keresztes Dóra, Kun Éva, Müller Magda (†), Orosz István, Rékasy Levente, Remsey Flóra (†), Szakács
Imre, Szőcs Miklós TUI, Szuppán Irén és Varga Melinda alkotásait csodálhatják meg a látogatók.
A kiállítás kurátora Katona Szabó
Erzsébet textilművész, rendezte D.
Udvary Ildikó művészettörténész
A tárlat a „GÖDÖLLŐ 50-A megújuló értékek városa” tematikus év
programja.
jb
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Város-Kép

50 éve törtéNt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem nem csak a fiatalok
figyelmét keltette fel ötven évvel ezelőtt, hanem a
hazai és a külhoni szakemberekét is. Ez utóbbiakat
örömmel hozták ide, hogy bemutassák nekik a magyar
mezőgazdaság fejlődését, a legújabb eredményeket.
1966 májusában dán szakembereket fogadtak az egyetemen, mint az a
Pest Megyei Hírlap beszámoló-jából kiderült,,
nem első alka-lommal.
A Földművelésügyi Minisztérium meghívására hazánkban
tartózkodó huszonhét
tagú
mezőgazdasági delegáció
tagjai többek
között a magyar
agrár
felsőoktatással és kutatómunkával
ismerkedtek.
Közülük többen nem első
alkalommal forrdulat
meg Gödöllőn, ahol
egyetemen, már
már, mint régi ba
bahol az egyetemen
rátokat fogadták őket.
A vendégek a növény- és az állattenyésztési tanszék
munkájával ismerkedtek, megtekintették a már akkor
is országos hírű könyvtárat és megnézték a kísérleti
területeken, valamint a botanikus kertben folytatott
munkát.
Willy Kernel, aki már nem először járt itt, lenyűgözőnek nevezte az itt tapasztaltakat. „Iparkodó em-

berek élnek itt. Szeretem ezt az országot természeti
szépségéért, lakóit pedig kedvességükért, igyekezetükért. Megelégedéssel tapasztaltuk: mennyit fejlődött a magyar mezőgazdaság az elmúlt három év alatt.”
A dán vendég az itt látottak közül a hideglevegős
szénaszárítási módszert tartotta igen érdekesnek és
d á
k és hazájában is
gazdaságosnak,
kipróbálásra érdemesnek.
Persze mindezek
mellett más érdekességek is akadtak, mint például
egy ekkor zajló
filmforgatás.
fi
Gödöllő
sok magyar
G
film
fi forgatási helyszíneként
szols
gált, 1966 májusábaan a Kosztolányi
Deezső Aranysárkány
cíímű regényéből készzített film munkálatai zajlottak a
várrosban. A felvétellek két helyszínen
zajjlottak: az Alsóparrkban a regénybeli
várrosi erdő elevenedett meg, a Táncsics
Mihály úton, a Lumniczer-háznál pedig a Novák tanár
házánál játszódó jeleneteket rögzítették.
Novák Antalt Mensáros László, a lányát, Hildát pedig Béres Ilona alakította. A filmet Ranódy László és
Gyöngyössy Imre rendezte.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

graSSalkovich aNtal leveleitől a Szovjet vodkáig

20 év kincsei a kastélyban
Idén 20 esztendeje, hogy a kastély
megnyitotta kapuit a nagyközönség
előtt. Az évforduló alkalmából május
19-től október 2-ig különleges kiállítás várja a látogatókat, az állandó
tárlaton nem szereplő muzeális anyag
legjavából láthatnak válogatást a kastélyt építtető Grassalkovich I. Antal
nevéhez kötődő emlékektől a szovjet
csapatoktól itt maradt tárgyakig.
A megnyitón Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt,
aki a kastélyhoz kötődő saját élményeit elevenítette fel, majd L. Simon
László, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért és kiemelt
kulturális beruházásokért felelős államtitkára nyitotta meg a tárlatot, aki
úgy fogalmazott, ez a kiállítás nem
csak a kastélynak az ünnepe, hanem
a restaurátor szakmának is, a bemutatott műtárgyak jelentős része ugyanis
az ő hozzáértő munkájuk eredményeként kerülhetett a vitrinekbe, s ez
a restaurátorok felkészültségére és
kiválóságára is felhívja a figyelmet.
Az időszaki kiállítás az elmúlt
húsz év múzeumi munkájának kiemelkedő jelentőségű állomásait,
különleges műtárgyait mutatja be,

az itt látható tárgyak között vannak,
amik magángyűjtők adományaként
kerültek a kastélyba, és olyanok is,
amikhez aukció keretében jutottak
hozzá, de az állandó kiállítás néhány
háttérben megbúvó tárgya is reflektorfénybe kerül.
A tárlat több gyűjteményként bekerült tárgy-együttest vonultat fel,
az érdeklődők találkozhatnak többek között a Goldzieher-gyűjtemény
Ferenc József által adományozott
kitüntetéseinek kollekciójával, a Ferenczy Ida-hagyatékból származó levelekkel, bútorokkal, de megtekinthetik a kastélyról készült első színes
fotókat is, amik özv. Szarka Józsefné

hagyatékaként kerültek Gödöllőre.
A képeket néhai férje készítette, aki
Horthy Miklós kormányzó sofőrjeként dolgozott.
A XX. század érdekességei azok
a levelek, amikre a szovjet csapatok
kivonulása után bukkantak rá egy
kályhalyukban. Az 1947-ben kelt
írások, gyermekrajzok – feltehetően
a cenzúra miatt – sosem jutottak el a
címzettekhez.
Mindezek mellett olyan műalkotásokkal is találkozhatnak az érdeklődők, mint az egykori, a kastélyparkot
díszítő és nemrég elkészült Minerva,
Diana, valamint Amazon szobor rekonstrukciók, és a kastély kápolna
XVIII. századi, konzerváló restauráláson átesett oltárképei, de megcsodálhatják többek között a kastélypark
elfeledett pavilonjának makettjét, valamint az uralkodó monogramjával
ellátott porcelánokat is.
A kiállítás a Gödöllő 50 – a megújuló értékek városa elnevezésű kulturális tematikus év részeként való(bne)
sult meg.

Számos ismert vers szól a szerelemről, talán nincs is olyan olvasó, aki ne tudna
jó néhányat felsorolni azokból a remekművekből, amelyek egy-egy ismert, vagy
kevésbé ismert múzsához íródtak. De kik voltak a költők múzsái? Van, amit a
feleségüknek írtak és van, amit más hölgyeknek. Előfordult, hogy egy hölgyet
több költő is múzsájaként tisztelt, de arra is tudunk példát, hogy egy költőnek
több múzsája volt. Hogy egy-egy vers kihez íródott? Nos, nem biztos, hogy feltétlenül ahhoz, akinek a neve egykor a tankönyvekben szerepelt! Ezekről a titkokról beszélget L. Péterfi Csaba Gaálné dr. Merva Mária irodalomtörténésszel
és Bene Zsuzsanna irodalomtanárral. Közreműködik Buka Enikő és Fodor László.

Megújult a NepoMuki SzeNt jáNoS-Szobor

Hídépítők restauráltatták
Újraszentelték a kastélykápolna előtt
álló, felújított Nepomuki Szent János
szobrot május 20-án, pénteken. Az
alkotást az A-Híd Zrt. felajánlásának köszönhetően restaurálták. A
cég 2014-ben határozta el, hogy
minden évben felújítják egy szobrát a mártírnak, mivel Nepomuki
Szent János – többek között – a folyóknak, a hidaknak és a hajósoknak is a védőszentje. A múlt évben
a III. kerületben hozattak rendbe
egy ábrázolást, most pedig a gödöllői szennyvíztelep korszerűsítését is végző cégnek a városunkban
álló alkotásra esett a választása. Az
átadás Nepomuki Szent János ünnepéhez kapcsolódott, amit a Hídépítők Egyesülete a Hidak és Hídépítők
napjával ünnepelt szombaton.
A rendezvényen Gémesi György
polgármester mondott köszönetet a
nemes felajánlásért, majd Sal László, az A–Híd Zrt. vezérigazgatója
mondott rövid beszédet. Ebben
úgy fogalmazott, véleményük szerint egy magyar cégnek nem csak
az a dolga, hogy munkájában jól
teljesítsen, hanem más területen is
szerepet kell vállalnia.
A restaurálást Varga Zoltán
Zsolt gödöllői kőszobrász, restaurátor végezte, aki röviden ismertette a szobor történetét, s kiemelte,
a kastélykápolna előtt álló alkotás a
hazánkban felállított 340 Nepomuki
Szent János szobor között az egyik
művészileg legszínvonalasabb barokk ábrázolás, ami két különlegességgel is bír: a feltehetően később
hozzá kapcsolt oltár résszel és a két
angyallal, amelyek a megszokottól

eltérően nem a szent jelképeit, hanem egy-egy bőségszarut tartanak.

Az újraszentelést Hugyecz János,
a Szentháromság templom plébánosa
végezte.
A Hidak és Hídépítők napjának
szombati eseményeibe Gödöllő is
bekapcsolódott. Az esemény alkalmából vízi felvonulásra is sor került a Dunán. Kajak-kenusoktól a
Magyar Honvédség hadihajóján át
a Clark Ádám úszódaruig számos

jármű siklott a vízen, a felvonulás
az Újpesti-öbölből indult és a Kopaszi-gátnál ért véget. A 2. számú
sárkányhajóban gödöllői ötösfogat
evezett. A rendezvény keretében Sal
László jelképesen is átadta a városunkban újra felszentelt szobrot a
(B-B)
polgármesternek.
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Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, Madarak és Fák Napja
(Folytatás az 1. oldalról)
A látogatók válogathattak a bemutatók, ismeretterjesztő programok, állatsimogatók kínálatából, részt vehettek többek között madárgyűrűzésen,
bepillanthattak a méhészet titkaiba,
megismerkedhettek eleink építészetével – hogy csak néhányat emeljünk
ki a színes programok sorából. A rendezvénysorozathoz mindezek mellett
filmszakmai és környezetvédelmi konferenciák, előadások is kapcsolódtak.
A pénteki napon a rendezvény fővédnöke, Áder János köztársasági elnök
is kilátogatott a helyszínre.
A fesztiválra idén több mint harminc
országból közel háromszáz filmet
neveztek be, ezekből a száz legjobb
került vetítésre a hét végén. Az alkotásokat minden helyszínen nagy ér-

deklődés kísérte, több ezren kísérték
figyelemmel a hazai és a külföldi
alkotók munkáit, a rendezvény nem
csak a gödöllőiek számára bizonyult
vonzónak.
A díjátadót szombaton este a kastély lovardájában rendezték meg. A
fődíjat Mosonyi Szabolcs: A Vad
Kunság - A Puszta rejtett élete című
filmje kapta, Gödöllő város különdíját
Mihályi Dávid Összhang című filmjének ítélték. Az elismerést Gyenes Szilárd alpolgármester adta át.
A különböző kategóriákban első helyezést ért el az Andrea Gastgeb és
Paul Reddish rendezte River in the
Sky, a Beverly és Dereck Joubert
rendezte Soul of the Elephant, Aleksandra Marchenko filmje, a Mirrored
Mountains. Altay, a Marc Zimmer-

mann rendezte Natural Attraction,
Szendőfi Balázs Budapest halai című
munkája, Bárány Róbert Ozone Utazás Albánia filmje, a Novák Péter rendezte Aranyérmes lapátosok 1-2, Kiss
Róbert Izland – Az ősi vizek forrása
című alkotása, Molnár Attila Dávid
filmje, a Herman 100/MMe40 avagy a
természetvédelem hajnala Magyarországon és Lőrinczy Zoltán Gasztroangyal– Moldva című alkotása. jk,lt

Gödöllő város különdíját Mihályi Dávid vehette át

A fődíjat Mosonyi Szabolcs: A Vad Kunság – A Puszta rejtett élete című filmje
kapta

SISI MEMORIAL AGÁR ÉS SPÁNIEL KLUBKIÁLLÍTÁS
A természetfilm fesztivállal párhuzamosan, május 21-én az Alsóparkban rendezték meg a már hagyományos Sisi memorial agár speciál- és klubkiállítást,
valamint a spaniel klubkiállítást. A kastéllyal szembeni füves területen szebbnél-szebb kutyák vonultak fel a szakavatott zsűri és a szépszámú néző előtt.

Gödöllő város különdíját a képen látható orosz agár kölyökkutya kapta, míg
Juhász Csilla (bal szélen), a Magyar Ír Farkasagár Egyesület elnöke Erzsébet
Királyné Emlékérem Gödöllő kitüntetést vehetett át.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06/20-981- 31-00
Május 28-én szombaton
de. 10-12 óráig.

Nyitva: H–Szo 8 –17
00

00

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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Labdarúgás – gEaC: mEgragadott szaLmaszáL

atLétika - kiváLó szErEpLés a CsapatbaJnokságban

Az elmúlt hétvégén sem talált legyőzőre egyik gödöllői labdarúgó csapat
sem. A megyei I-ben szereplő Gödöllői SK ugyan gólt nem, de pontot
szerzett a 0-0-ra végződő Törökbálint elleni hazai párharcon. A megye
kettes GEAC Ürömön nyert 2-1-re,
míg a megyei pontvadászat harmadik
vonalában szereplő GSK II. Szadán
rúgott három gólt.

szempontjából nagyon fontos három
pontot szereztek az Üröm otthonában.
A 2-1-es sikerrel a GEAC 31 pontos,
ezzel a 13. helyen áll és már csak roszszabb gólkülönbségének „köszönhetően” áll kieső helyen.
Pest megyei II., 28. forduló
Ürömi SC – GEAC 1-2 (0-1) Gól:
Kapdebo Lóránd, Horváth Zsolt.

Május 14-én és 15-én rendezték Debrecenben mostoha
időjárási körülmények között
az atlétika Magyar csapatbajnokság elődöntőjét, amelyen
a 2015. évi döntőben ezüstérmes GEAC, kiegészülve az
mátyásföldi Ikarus BSE legjobbjaival, kiváló versenyzéssel szerezte meg a második
helyet.

Szász Ferenc együttese a kiesés elől
menekülő Törökbálintot látta vendégül. A vizitálók játékán látszott, hogy
tökéletesen megfelel nekik a döntetlen, míg a gödöllői fiatalok ezúttal
nem voltak olyan lendületesek, mint
az elmúlt meccseken, így igazságosnak mondható pontosztozkodás született.
A Gödöllő két fordulóval a bajnokság
vége előtt 45 pontos, ezzel a tabella
5. helyén áll. A következő hétvégén a
már bajnok Dabas vendége lesz csapatunk.
Pest megyei I., 28. forduló
Gödöllői SK – Törökbálinti TC 0-0

Kötelezőnek mondható győzelmet
aratott a Szada SE otthonában a GSK
második számú csapata. Kerecsényi
F. Norbert együttese 3-0-ra nyert, ezzel 56 pontos és a bajnoki tabella ötödik helyén áll. A gödöllői alakulat idei
utolsó hazai mérkőzése május 25-én,
szerdán 19 órai kezdéssel lesz a Tóalmás ellen.
Pest megyei III., 28. forduló
Szada SE – Gödöllői SK II. 0-3 (0-0)
Gól: Gráczer Krisztián, Tury Viktor,
Pintér Krisztián.
-lt-

Gól nincs, pont van

Megyei II. – Fontos pontok Ürömből
Kapaszkodik a szalmaszálba Nagy
Béla csapata, akik a bent maradás

Megyei III. – A kötelező letudva

Pest megyei II., 29. forduló
Május 29. vasárnap 17 óra
Gödöllői EAC –Budakalászi MSE
Egyetemi sportpálya
Pest megyei III., 29. forduló
Május 25. szerda 19 óra
Gödöllői SK II. –SK Tóalmás
(Táncsics M. úti Spoirtcentrum)

röpLabda –Junior országos döntő

Érem nélkül a juniorok
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg Kecskeméten a női röplabdázók junior bajnokságának
országos döntőjét, amelynek
résztvevője volt a TEVA-Gödöllői RC korosztályos csapata is. A
hat csapatos döntőben a gödöllői hölgyek a negyedik helyen
végeztek.
A Szabados István, Horváth Zsolt,
Kleczli Csaba edzőtrió által vezetett
TEVA-GRC a csoportmeccsek során
a Békéscsabától 3-0-ra kapott ki, míg
a Vasas Óbuda együttesét 3-0-ra verte,
így a második helyen jutott a középdöntőbe, ahol a Nyíregyházát verték a
mieink, szintén 3-0-ra.

Az elődöntőben az MTK következett,
akiktől óriási csatában 3-2-re kikapott
a TEVA, így bronzéremért játszhattak
a lányok. Itt ismét a Békéscsaba volt az
ellenfél, akik ellen most sem tudott érvényesülni a csapat, 3-1-re kaptunk ki,
így a negyedik lett az idei kiírásban a
TEVA-Gödöllői RC. A bajnokságot az
MTK nyerte, a döntőben a Vasast múlták felül a kék-fehérek.
-ll-

Ismét döntőben a GEAC

2015-ben még három egyesület, 2016ban már csak kettő alkothatott egy
csapatot, ami jelentősen megváltoztatta az erőviszonyokat. A GEAC erejét
mutatja, hogy így is az élmezőnybe
tartozik! Teljesítményük értékét növeli, hogy a csapaton belül a GEAC

szerezte meg a pontok közel 70%-át
és a felnőttek mellett négy junior és
hét ifjúsági korú versenyző is helyet
kapott a résztvevők között. Feltétlenül
ki kell emelni a Karlik Pál vezette
sprinter-gát csoportot, amely a teljes
GEAC-Ikarus formáció pontjainak
a felét szállította. Edzők: Karlik Pál,
Zsivóczky Attila, Szörényi István,
Kaptur Éva, Körmendy Katalin.
A GEAC pontszerző tagjai:
Első helyezettek: Kaptur Éva (100
m), Kovács Zoltán (400 m), 4x100m
női „A” váltó (Répási Petra., Komiszár Kriszta, Turcsik Katalin, Kaptur É.), férfi 4x100 m „A” váltó (Molnár Gergely, Kovács Z., Pálmai Márk,
Vígvári Szabolcs, )férfi 4x400 m „A”
váltó (Vígvári Sz., Kovács Z., Kővári

vívás – viLágkupa, madrid

32-ig menetelt Gémesi Csanád
Május közepén Madridban lépett
pástra a férfi kard Világkupa-sorozat mezőnye. Gémesi Csanád,
a magyar különítmény gödöllői
tagja egészen a 32-es tábláig menetelt, itt orosz ellenfele ellen kapott ki egy asszóval, így végül a 30.
helyen végzett, míg Gémesi Bence
ezúttal a 125. lett.
A 191 versenyzőt felvonultató madridi
vk-n Gémesi Csanád öt győzelemmel és
egy vereséggel abszolválta a csoportmecs-

cseket. A selejtező sorozatban még két
meccset nyert a GEAC vívója, így jutott el
a 64-es főtábláig. A 32 közé a német Kindlert verte 15-10-re. A 16 közé már nem
sikerült bejutni, itt ugyanis a 2014-ben
egyéni világbajnok orosz Kovalev egy aszszóval jobbnak bizonyult (15-14 az orosznak), így a tízfős magyar különítményből
a második legjobb eredménnyel (Kossuth
Bálint 27. lett) a 30. helyen végzett a gödöllői kardvívó. Gémesi Bence a csoportból még továbbment, de az első selejtezős
párharcán elvérzett, így a 125. lett.

akrobatikus torna – basE kupa

Hét egység, hat érem
A Grassalkovich SE május 14én folytatta menetelését a hazai
akrobatika egén, nem is akármilyen teljesítménnyel. A BASE
Kupát Budapesten rendezték
meg, melyre a GSE szinte valamennyi egységével nevezett és
hat érmet szerzett.

Kőhler Ákos műhelyének csapatai közül aranyérmes lett a Szabó
Bogdán, Bagyin Eszter alkotta
vegyes páros, a Varga Levente,
Kőhler Csaba fiú páros, valamint a School Class leány hármas
(Márta Blanka, Bálványos Noémi, Rezsabek Janka).
A dobogó második fokára állha-

táJfutás – diákoLimpia országos döntő

Egy arany, egy ezüst
Május 21-22-ei hétvégén Egerben és Felsőtárkányban rendezték meg a Tájékozódási
futók Diákolimpia országos
döntőjét, ahová a megyei fordulót követően hét gödöllői diák
jutott be, akik két éremmel gazdagodtak.
Bujdosó Márk, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulója a fiú
második korcsoportos kategóriában
állhatott fel a dobogó legfelső fokára,
míg bátyja, Bujdosó Zoltán (Refor-

mátus Líceum) a negyedik korcsoportban lett második.
Gödöllői eredmények:
Sprint szám: Fiú II-es kategória
1. hely: Bujdosó Márk (Szent Imre);
Fiú III-as kat.: 35. hely Tóth Benedek (Damjanich) 55. hely Pintér Barnabás (Erkel Ferenc); Fiú IV-es kat.:
2. hely Bujdosó Zoltán (Líceum) 21.
hely Nagy Péter (Szent Imre); 41. hely
Tóth András (Szent Imre); Lány III-as
kat.: 14. hely Kiss Boglárka; 21.hely
Kiss Kamilla (mindketten Damjanich)

További infó:
www.kirchhofer-se.hu

T., Deák Nagy Marcell); 2. helyezettek: Deák Nagy M. (400 m), Király
Adél (400 m), Juhász Fanni és Szamosi András (rúd), 4x400 m női „A”
váltó (Király A., Rapai F., Turcsik K.,
Komiszár K.); 3. helyezettek: Répási
P. (100 gát), Kaptur É. (200 m), Kovács Z. (200 m), Vígvári Sz. (400 m),
Komiszár K. (100 m), Renner Luca
(magas); 4. helyezettek: Renner L.
(távol és 100 gát), Komiszár K.(200
m), Répási P. (100 m), Kriszt Katalin
(magas), Kondrák Réka (rúd), férfi
4x400 m „B” váltó (Molnár G., Pálmai M., Kámán B., Takács Ákos), női
4x400 m „B” váltó (Répási P., Zsiga
M., Torma Evelin, Koczkás Dóra),
női 4x100 m „B” váltó (Csernyánszky Flóra, Juhász F., Torma E., Ajkler
Eszter); 5. helyezettek: Ajkler E. (100
gát), Vígvári Sz. (200 m); 6. helyezett:
Csernyánszky Sára (400 gát).
-kbÚjonc kard ob – Három érem
A GEAC utánpótlás kardozói remekeltek az újonc kard Országos bajnokságán. Egyéniben a lányoknál
Missurai Pálma második lett, míg
csapatban a Missurai Pálma, Bevíz
Dorottya, Bata Édua, Váray Réka
alkotta csapat szintén ezüstérmes lett.
A fiúknál egyéniben Révész Márton
a hatodik helyen végzett, míg a Révész Márton, Grossó Márkó, Várkonyi Bence alkotta GEAC csapat a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A fiatalok edzői: Navarrete József,
Botoky Ákos és Károlyi Krisztián.
-li-

tott fel a Darabont Júlia, Zamecz
Kitty, Lőrincz Boglárka Serdülő I. leány hármas és a Szabó
Csilla, Kőhler Kitti alkotta duó,
míg bronzérmet nyert a Császár
Emma, Tóth Veronika, Kupi
Boróka gyermek leány trió.
A hetedik egység az újonc leány
páros volt (Ádám Alexandra,
Ádám Adrienn), akik az ötödik
helyen végeztek.
-ká33. hely Abrán Csenge (Szent Imre);
Lány IV-es kat.: 27. hely Nagy Zsófia
(Szent Imre K).
Normáltávú versenyszám: Fiú IIes kat.: 4. hely Bujdosó Márk (Szent
Imre Kat. Ált. Isk.); Fiú III-as kat.:
48. hely Pintér Barnabás (Erkel); Fiú
IV-es kat.: 4. hely Bujdosó Zoltán
(Líceum) 17. hely Nagy Péter (Szent
Imre); 40. hely Tóth András (Szent
Imre); Lány III-as kat.: 11. hely
Kiss Kamilla, 13. hely Kiss Boglárka (mindketten Damjanich) 31. hely
Abrán Csenge (Szent Imre); Lány IVes kat.: 45. hely Nagy Zsófia (Szent
Imre).
-ma-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Május 25., szerda, 18.00: A csehországi vendégszereplésre készülő
növendékeinek hangversenye
Május 26., csütörtök, 16.00: Dezső Piroska (hegedű) növendékeinek hangversenye, 18.00: Juniki
Spartakus (hegedű) növendékeinek
hangversenye
Május 27., péntek, 16.30: A
Nagyrőcei Művészeti Iskola növendékeinek hangversenye
Május 29., vasárnap, 15.30: Gálné
Bagi Márta (hegedű) növendékeinek hangversenye
Május 30., hétfő, 17.00: Csányi István (szaxofon) növendékeinek
hangversenye, 18.00: A jazz tanszak
hangversenye–Bubenyák Zoltán és
Valastyán Tamás növ.
Május 30., hétfő, 18.00: helyszín:
Művészetek Háza, Kiállítóterem: A
népzene tanszak kiemelt hangversenye
Május 31., kedd, 17.30: A zongora
tanszak továbbképzős növendékeinek hangversenye
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Közérdek

MEGHÍVÓ – MESÉK HÁZA ÓVODA

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Gödöllői Mesék Háza Óvoda 65 éves születésnapi rendezvényére 2016. május 28-án, 9 órától.
Programjaink 9-13 óráig:
• 9:00-13:00 óráig népi játékok, ugrálóvár gyermekeknek és családoknak
• 10:00 órától Dr. Gémesi György polgármesteri köszöntője
• 10:15 „Apró Fürge Lábak” óvodás néptáncosaink bemutatója Hamar Nikolett óvónő, táncpedagógus vezetésével
• 10:30 Babaház, baba, mackó és fotókiállítás megnyitója a „Kacsalábon forgó palota” tornaszobájában.
• 13:00-ig a népi játékokban szerzett ezüst tallérok beváltása a „Kacsalábon forgó palota” pajtájában.
Eső esetén e programok a Petőfi Sándor Általános Iskola Sportcsarnokában kerülnek megrendezésre.
Az óvoda nevelői közössége

MEGHÍVÓ – „ÓVODÁS LESZ A GYERMEKÜNK”
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt „Óvodás lesz a Gyermekünk”…avagy nem biztos, hogy már
késő!!!... SZÜLŐI BESZÉLGETÉSRE 2016. június 13-án, 16 órától a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ nagytermébe.
A beszélgetést koordinálja: Majsai László pszicho-pedagógus, terapeuta
A beszélgetés témái: 1. Az óvodaérettségről; 2. Mire elég egy nyár?; 3. Mit várhatunk az óvodától…mit ne várjunk tőle?; 4. Egy igazi „véd- és dacszövetség” nélkül nem teszünk meg mindent Érte…pedig erre szerződünk!!!!
Óvodavezetői munkaközösség

FELHÍVÁS ÚTTÖRŐVASUTAS TALÁLKOZÓRA
Kedves valaha volt úttörővasutasok! A börzsönyi úttörővasutat 40 éve, 1976.
június 6-án adták át az úttörők számára.
A 40. évforduló alkalmából találkozót szervezünk azok számára, akik 1976
és 1989 között bármelyik gödöllői turnusban táboroztak.
A találkozó időpontja: 2016. június 5. vasárnap, 13-17 óra között.
Helye: királyréti turistaház mögötti tisztás (szalonnázó hely).
Mindenkit szeretettel várunk, kérjük, hozza magával tárgyi emlékeit is!
Visszajelzést várunk: csatok@freemail.hu, Csató Sándor

GÖDÖLLŐI PETŐFISEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1%

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

A 2011-ben létrehozott Gödöllői Petőfisekért Alapítvány a 2015-ös évben már jogosult volt az adók 1%-ának
fogadására (325 ezer Ft). E mellett gyarapította az Alapítvány betétszámláját az őszi bál bevétele, az egyéni
adományok és az őszi süti vásár haszna is.
Ezen összegből az Alapítvány támogatja többek között a tanulók év végi jutalmazását 150 ezer Ft-tal, illetve fizettük néhány verseny nevezési díját, továbbá útiköltségét 75 ezer Ft értékben.
Az elmúlt két évben folyamatosan gyűjtöttünk egy új játszótér megépítésére, melyet 2015. szeptember 1-jén adtunk át, a gyermekek nagy örömére.
Továbbra is köszönettel fogadjuk, ha támogatják alapítványunkat:
Gödöllői Petőfisekért Alapítvány, számlaszámunk: 11600006-00000000-51456399
Gubáné Csánki Ágnes, a kuratórium elnöke

KEDVES VÉRADÓ!

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon. Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új
véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára
biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
Véradás helye: MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
Véradás ideje: 2016. május 30., hétfő, 9-18 óráig
Minden véradó 10.000 Ft-os VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT kap ajándékba üdüléshez!
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TAJ kártyáját vagy a számát és véradó igazolványát feltétlenül hozza
magával!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 23-29-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Május 30-június 5-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987

KISÁLLATSZÁLLÍTÁS
ÁLLATBARÁTI ÁRON!
Orvoshoz, kozmetikába

elviszem kedvencét.
Hosszabb útra előzetes egyeztetés
alapján.

06-70-2819555

HIRDETMÉNYEK
A VÜSZI Nonprofit Kft. lakatos szakmában munkatársat keres!
Szakmai önéletrajzot a VÜSZI Nonprofit
Kft. titkarsag@vuszikft.hu e-mail címére
várunk 2016. június 3-ig.
A VÜSZI Nonprofit Kft. tehergépkocsi-vezetőt keres!
Feltétel: C kategóriás jogosítvány, GKI, és darukezelői vizsga
Szakmai önéletrajzot a VÜSZI Nonprofit Kft. titkarsag@vuszikft.hu
e-mail címére várunk
2016. június 3-ig.
Műszaki referens munkatársat keresünk!
Feltétel: középfokú lehetőleg közlekedés-gépészeti végzettség, B kategóriás jogosítvány.
Feladatok:
– Gépjárművek, munkagépek szervizeltetése TMK és előre nem látható
problémák megoldása
– Gépjárművek és munkagépek dokumentumainak vezetése, teljesítményük elszámolása
– Gépjárművek és munkagépek statisztikáinak és kimutatásainak elkészítése
– Rövid-, közép- és hosszútávú prognózisok készítése (javításra, karbantartásra és beszerzésre)
– Szabad kapacitások kiajánlása
Szakmai önéletrajzot a VÜSZI Nonprofit Kft. titkarsag@vuszikft.hu
e-mail címére várunk 2016. június 3-ig.
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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
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+ Gödöllő kertvárosában, 535m2-es telken, 90m2es családi ház eladó! 20,5MFt! 20-539-1988
+ Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában új
építésű, CSOK képes, 3szoba+ nappalis 100nmes ház 500nm-es telekkel, eladó. I.ár: 31,7MFt
20-772-2429 www.godolloi.hu
+ Gödöllőn 4lakásos társasházban Befektetésnek kiváló, új építésű I.emeleti iroda eladó, amely
lakásnak is használható 52nm-es erkélyes, teraszkapcsolatos nappali+ 2szobás. Könnyen kiadható. Parkolóhely az árban. 20/772-2429
+ ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fenyvesben
100m2-es, három és félszobás, szigetelt, jó állapotú ház, közel 1800m2-es telekkel eladó!
I.ár:25.9MFt 20-539-1988
+ Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült társasházi 3szoba+ nappalis, 2 fürdőszobás 112nm-es
lakás eladó 28,9m-ós i.áron 20-772-2429
+ CSOK, CSOK, CSOK! Egyetemhez közel! Új
építésű ikerházak, 96m2 alapterülettel eladók!
Átadás: 2016.Dec! Iár: 32.9MFt! 20-539-1988
+ Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK vagy bontandó 30m2-es tégla kis ház
eladó! 12.9MFt! 20-539-1988
+ Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn
vagy Szadán! 20-944-7025
+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes,
160 m2-es családi ház 600m2 telekkel eladó! Iár:
28 MFt 20-218-8591
+ Eladó lakást keresek központban! (20)804-2102
+ Gödöllőn a kecskés dűlőn eladó egy 1912nm
zártkert, művelési ág alól kivonva, aminek 3%-a beépíthető. Ár 2,5MFt 70/611-2539, 70/611-2789

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt
biztos elolvassák
INGATLAN
+ Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési
telek 14,5m utcafronttal, szép környezetben sürgősen eladó. I.ár: 10,9MFt 20-772-2429
+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
900m2, gondozott, közműves építési telek, 9,8Mós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429
+ AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-tól 20-772-2429
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban 410 nm-es építési telek Iár: 9.5MFt (20)804-2102
+ SÜRGŐSEN eladó 96nm-es, 3szobás, teljesen felújított családi ház, 840m2 gyümölcsfákkal
beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett,
dupla garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102
+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó tájolású építési telek, extra 26m széles utcafronttal
eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

+ Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha
9025nm nagyságú szántó, jelenleg is gondozva.
Iár: 2,5MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+ Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó
egy 1019 nm-es szántó(20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 2,5MFt. 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.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
+ Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült
családi ház a fenyvesben 600nm-es telken. I.á.:
14 mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán a Dózsa György úton egy nappali+5szobás, téglaépítésű, teljesen felújított, összkomfortos családi ház nagyméretű cserépkályhával.
A házhoz tartozik egy külön bejáratú, 1szoba öszszkomfortos földszinti lakrész, így akár 2 generációnak is alkalmas. Ár-érték tekintetében rendkívül
kedvező és sürgős. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
+ 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 az Egyetemhez közel az Alkony
utcában egy 120nm összalapterületű+30nm padlásterű, felújított, újszerű állapotú, nappali+5szobás, 2fürdőszobás társasházi öröklakás 409nm
telekrésszel. Az épület alatt 30nm garázs és
egyéb funkciókra alkalmas helység található. Az
ingatlan vegyes tüzeléses kazánról ill. gázkazánról
biztosítja a fűtést. I.á.: 31,5 mFt 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 az újfenyvesi részen egy
140nm alapterületű luxus családi ház tetőtér beépítési lehetőséggel, 900nm-es, örökzöldekkel
telepített, térburkolattal kirakott telken. A ház alatt
több funkcióra alkalmas helységek vannak kialakítva. A földszint nappali+3 nagyméretű szobás, a
nappali-konyhához egy nagyméretű fedett terasz
kapcsolódik. A ház szigetelt és rendkívül igényes
megjelenésű. I.á.: 59,5 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 Százszorszép utcában egy
100nm összalapterületű, téglából épült családi ház,
melynek az alsó szintjén egy 2szobás, fürdőszobával rendelkező szuterén rész van kialakítva, míg a
földszinten egy nappali+2szoba összkomfort van
kialakítva. Az ingatlan összközműves, garázzsal rendelkezik és a tetőtere beépíthető. A fűtést vegyes és
gázkazán biztosítja. I.á.: 25,9 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
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 100nm-es,
L alakú, felújítandó lakóház 2300nm-es telken.
Az ingatlan összközműves, téglából épült. I.á.: 19
mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
444nm-es, panorámás építési telek, melyen egy
30nm-es könnyűszerkezetes ház található. I.á.:
7,8 mFt 20-919-4870
+ 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
+ Eladó Gödöllőn a palotakerten egy 7. emeleti,
63nm-es, nagy erkélyes, nappali+3szobássá alakított
társasházi öröklakás. I.á.: 13,5mFt 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 Szadán egy csendes utcában egy ikerház, mely áll egy nappali+3szobából, erkélyes, teraszos, telekrésszel. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es telken egy 2szintes, 2fürdőszobás családi ház, mely
áll 4 szobából, étkező-konyhából. A szobákhoz
terasz illetve erkélyek kapcsolódnak, melyek biztosítják a kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén van
kialakítva, mely garázsbeállásra is alkalmas. I.á.:
26,9 mFt 20-919-4870
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+ Eladó Gödöllő belvárosában egy viszonylag új építésű, kifogástalan állapotú társasházi öröklakás, mely áll
egy nappali+2,5 szobából, udvari és kertkapcsolattal,
zárt kocsibeállással. I.á.: 25,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben
épült, igényes megjelenésű, teljesen felújított, szigetelt, 3szintes családi ház, mely áll egy nappali-étkező-konyhából, 5 szobából, 2fürdőszobából.
A szobákból erkély és teraszkapcsolat van kialakítva. A telek örökzöldekkel telepített, automata
öntözőrendszerrel. Ár érték tekintetében nagyon
kedvező áron. I.á.: 43,8 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Báthory utcában egy 2szobás parasztház 740nm-es telken. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nmes 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
+ Gödöllőn, a Boncsok Völgy utcában, eladó egy
festőien panorámás, 896 nm-es telek/ zárt kert.
Iár: 3,5MFt. 20/9988-285
+ Gödöllőn, Palotakerten 57 nm-es, 2 szobás lakás nagy loggiával, zuhanyfülkés fürdőszobával,
tárolóval eladó. Busz pu. 5 perc, vasútállomás 10
perc. Érd: 70/223-7154
+ Eladó Gödöllőn a Palotakerten egy 58 nm-es,
2 szobás, földszinti lakás. Ir.ár: 14,5MFt. Érd:
30/256-9667, 20/490-2667
ALBÉRLET KIADÓ
+ 50 nm-es bútorozott lakás Gödöllőn kiadó. Tel:
70/6322-236
+ Zuhanyzós, bútorozott, 30nm-es, fa tüzelésű,
különálló lakás kizárólag 1 fő részére kiadó! 1 havi
kaució szükséges. Tel: 20/226-6503
+ Gödöllőn, teljesen felújított, 2 szobás lakás,
mfszt, hosszútávon kiadó leigazolható jövedelemmel rendelkezőknek. 85E+ rezsi+ 2 havi kaució.
Érd: 30/353-1129, 16:30 után.
+ Gödöllő központi részén kertes házban teljesen
különálló garzon lakás berendezve, külön bejárattal, hosszútávra kiadó. 30/958-5018
+ Kiadó családi házat keres egy igényes család hoszszútávra július végétől. Nappali+ 3-4 szoba, garázs,
szuterén, egyéb extra...tulajdonostól. 20/343-0088
+ Különálló kertes házrész kiadó, egy szoba összkomfort. Érd. du. órákban: 20/942-5487
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ 25 nm-es utcafronti üzlethelyiség a Kossuth utcában (Íjjász Kuckó), valamint 300 nm-es üzlet (Goods
Market) hosszútávra kiadó. Tel: 20/9325-415
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20) 804-2102
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-203456-552.
+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára a lkalmas. Akár azonnali
költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó,
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
ÁLLÁS
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk szakácsot. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal apizzamaxcaffe1@
gmail.com

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek

az irodában vagy telefonon!
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvárosban 2.
emeleti, újszerű, bruttó 46 nm-es, tetőtéri lakás
parkolóval eladó. Iá:16,5 mFt
*A Blahán 2 szobás, felújítandó téglaház 852 nmes, saroktelken eladó. Irányár: 14,9 mFt.
*Az Öreg-hegyen örök panorámás, 1108 nm-es,
saroktelek (34 m-es utcafront) eladó. Iá:15 mFt.
*Gödöllőn, Alvégben,50 nm-es, egyszobás, felújítandó téglaház 540 nm-es telken eladó. Iá:12,9 mFt.

Csarnoképítő cég keres csarnoképítésben jártas lakatos, bádogos, ács
illetve kőműves munkatársat Hatvan, Aszód és Gödöllő környékéről.
Akár 10 fős brigád jelentkezését is várjuk.

Amit elvárunk:
- csarnoképítésben szerzett tapasztalat
- kreatív, önálló munkavégzés
- jó problémamegoldó készség
- magasban való munkavégzésre alkalmasság
- előny: B kategóriás jogosítvány, vezetésben
szerzett tapasztalat

Fűtéstechnikai Szaküzlet
Automata kerti öntöző és
locsolórendszerek, konyhakerti csepegtető csöves öntözés forgalmazása, tervezése, szakszerű
tanácsadással!

Amit kínálunk:
- versenyképes fizetés
- állandó munkavégzés
- munkahelyre való eljutás/hazajutás biztosítása
Érdeklődni:
acelszerkezet.technika@gmail.com
0620/988-8008
+ Gödöllői sörözőnkbe, alkalmi munkára PULTOST keresünk. Érd: 20/9427-390
+ 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
+ TAXIVEZETŐKET KERESÜNK! Gödöllői érdekeltségű, 9 éve működő taxi-társaság, alkalmazotti munkaviszonyba kimagasló kereseti lehetőséggel munkatársakat keres. Bővebb információ: 30/752-6953
+ Házvezetőnőt, takarítónőt, kerti gyomlálót és
takarítónőt keresünk Gödöllő belvárosában élő
családhoz. Email: mayerm937@gmail.com
+ Irodavezetőt keresünk azonnali belépéssel. Elvárások: Excel felhasználói ismerete, angol nyelv alapfokú tudása. Fizetés megbeszélés szerint. Jelentkezés: szakmai önéletrajz, ili.godollo@gmail.com címre.
+ Katona mentalitású VAGYONŐRT keresek részmunkaidős, ill. másodállásban is végezhető objektumőrzésre, hosszútávra. Nyugdíjas és pályakezdő
jelentkezését is várom. (Szada.) 30/600-5655

Szombaton is nyitva!!
+ HáGK Méhészeti Intézete MÉHÉSZT keres.
Érd: 06-28-511-347

SZOLGÁLTATÁS
+ 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.: 06-30-398-4815;06-28-423-739
+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa,
Tessedik Sámuel u.38.
Kérésre házhoz megyek.
+3620/9355059. www.
barbarakutyakozmetika.hu

Cím: 2100 Gödöllő, Bajcsy Zs. E. u. 34/A
Nyitva: H-P.: 7.30-16.30, Szo.: 7.30-12.00
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+ 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

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új
csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása,
locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés.
Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090

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

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS
UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504

+ 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

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

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT,
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és
fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679

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

+ PERMETEZÉS motoros és kézi permetező
géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki és visszavágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok és
ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák kivágása alpin technikával. 20/922-4400
+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ a
www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274
+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai
tapasztalattal. (Bútormozgatással.) Ingyenes felméréssel. 20/325-4944
+ HANGTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS! Céges,
iskolai és egyéb rendezvények hangosítása. Profi
technika, megfelelő referencia. Esküvőkön élőzenei szolgáltatás. Érdeklődni: 20/9580-343,
www.everstand.hu
+ KERTI ÉPÍTMÉNYEK komplett kivitelezése!
Szerszámtárolók, kerítések, járdák, növénytámaszok, ágyásszegélyek, kukatárolók, medence alapok, stb. kialakítása. Egyedi elképzeléseit megvalósítjuk! 20/266-0104
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul
a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+ Gyógypedikűr: 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
+ GYÓGYTORNÁSZ házhoz megy! Műtét utáni
rehabilitáció, akut és krónikus állapotok, gerincferdülés kezelése holisztikus szemlélettel. 20/6165688 Keczán Judit www.bowenjudit.blogspot.hu
+ EDDZ VELEM! Személyi edzés mindazoknak,
akik fittebbek, sportosabbak szeretnének lenni
szakember segítségével. Érd: 20/544-8021
+ Körömbenövés kezelése – körömkezelés –
gyógypedikűr - cukorbetegek lábápolása. Felnőtt
és gyermek. Gödöllő – Tormay Károly Egészségügyi Központ Ortopédiai szakrendelő (csütörtök).
Bejelentkezés: Baraksó Rita 70/422-1978

2016. május 24.
OKTATÁS
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+ ANGOL, SPORT és KALAND TÁBOR! „Minecraft
& witchcraft”.Kalandok, dráma, kreativitás! MEDENCÉBEN pancsolás! Időpontok: 06.20.-25., vagy
06.27.-07.01. vagy 08.08.-08.12. Jelentkezni: info@
ili.hu és I.L.I. Kreatív Nyári táborok (Facebookon)
+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Pedagógusok
szerveznek a nyári szünet idejére több alkalommal,
7-12 éves gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő programokkal. Időpontok: július 4-8. és július 11-15. Hétfőtől
péntekig, reggel 8 órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllő, Erkel Ferenc Általános Iskola. Napi háromszori
étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi díj:
19.000,-Ft. Több alkalomra és testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdeklődésüket, jelentkezésüket
tisztelettel a 30/210-5058-as telefonon várjuk.

+ MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY
VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő, Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-5033, www.pelikansuli.hu

ADÁS~VÉTEL

+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden
szinten minden korosztálynak. ORIGO, TELC,
ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt
szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd:
30/611-0036 Kollarics Katalin
+ Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn, további tájékoztatást emailben küldünk az érdeklődők számára. Jelentkezéseket a pizzaszakacs.godollo@gmail.
com email címre várjuk.
+ BizClub SUMMER COURSES – English Introduction to Business - Interviews & Careers - Start Ups &
New Business Ideas - Selling & Marketing - Negotiating & Dealing with Customers - Socialising, Etiquette
& Body Language. 5-Days: 8:30-16:30. Lunch included. Small groups only. Min.B2 (Intermediate) English. 17-22 years old. Dates: 4-8th July; 11-15th July;
1-5th August; 8-12th August. Price: 40.000 / week
/ person. Contact: rudolph.brendon@gmail.com
NYÁRI TÁBOR

+ Eladó 1db fa asztal
750x1700, 6db karosszék,
1db teás asztal, 2db üveges tálalószekrény 800x2000, 2db
balkon rattan láda, 1db színes
TV 72cm, 6db ágy 800x2000
matraccal, 1db tálalószekrény
900x1200, 1db 3000x2500
hálószoba bútor. Ár megegyezés szerint. 20/9354-687
+ 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, továbbá emeletes
házban lévő ablakra való használt redőny újszerű állapotban.
Érd.: +36-30-302-4570

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan
kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket,
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel:
06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961
+ Költözködés miatt sarok ülőgarnitúra, asztalok,
szekrények, matracos á
gyak, stb. eladók. Érd:
30/992-6683
+ Sürgősen eladó harmonika autógarázs, továbbá
Model Home márkás edénykészlet, asztmás betegeknek terápiás készülék, gyapjú (ausztrál) takaró. Érd:
28/816-442
+ Villanytűzhely eladó:
Karancs 4042, 4 lapos,
alig használt, 15.000 Ft.
20/343-0088
+ Kíváló extraszűz olívaolaj,
100% olasz minőség eladó.
1liter 2500Ft. Érd.: 0630
8518 763

+ 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

EGYÉB
+ 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
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz, Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ Társ- és partnerközvetítés.
Tel.: 20/9455-583.

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.

Multifokális szemüveglencsék 30%, fényresötétedő lencsék 25% kedvezménnyel június 30-ig!

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

16 gödöllői szolgálat

2016. május 24.
Beküldési határidő:
2016. május 31.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Fodor
Nagyezsda, Kossuth L. u. 14., Hibo
Zsófia, Kossuth L. u. 43.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Lakatos Erzsébet, Kandó K. u. 45/a.,
Nagy Zoltánné, Erzsébet királyné
krt. 6.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Dömsödy Beáta,
Szent János u. 36.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Deme Istvánné, Paál László köz 3., Mihályi János, Erkel F. u. 2/A.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy István, Sajó u. 3.
dr. Horváth Bánk, Antalhegyi u. 71.

ZÁRVA JÚNIUS 1-JÉTŐL SZEPTEMBER 9-IG
A Művészetek Háza június 1-jétől szeptember 9-ig
felújítás miatt ZÁRVA. Szeptember 10-től a megszokott nyitva tartással vár mindenkit.
A Belvárosi Jegyiroda június 1-től augusztus 31-ig
hétfőtől-péntekig 10.00-18.00, szombat-vasárnap
ZÁRVA. Szeptember 1-jétől a megszokott nyitva
tartással vár mindenkit.
A Királyi Váró minden nap 10.00-18.00 (változatlanul működik).
NoVo Café és mini könyvtár a megszokott nyitva
tartással lesz nyitva (hétfőtől-csütörtökig 8.3022.30; péntek-szombat 8.30-01.00; vasárnap
11.00-22.30).

