
Március 23-án hivatalosan is meg-
nyílt az Életérzések a századfordu-
lón elnevezésű idei gödöllői temati-
kus év, ami számtalan érdekes kiál-
lítással és egyéb művészeti ese-
ménnyel tiszteleg a gödöllői sze-
cesszió és a múlt század elejének
művésztelepe – mint a magyar sze-
cesszió bölcsője – előtt. A rendez-
vénysorozat a Gödöllői Városi Mú-
zeum „A jó kormányos” című Kö-
rösfői-Kriesch Aladár (1863-1920)
emlékkiállításának megnyitásával
vette kezdetét; a tárlat a 150 éve
született művész alkotásainak, tár-
gyainak, életérzésének állít emléket.

A megnyitót megelőző sajtótájékoz-
tatón dr. Gémesi György polgármes-
ter elmondta, hogy a két esztendővel
ezelőtti Barokk Év, illetve a tavalyi
Nők Éve sikere igazolta, hogy a város-
ban van igény a minőségi kultúra iránt.
A tematikus évek szorosabbá fűzték a
Gödöllőn működő és alkotó kulturális
műhelyek kapcsolatát, együttműködé-
sét és ezáltal olyan „kulturális sokszí-
nűség” születik évről-évre Gödöllőn,
ami a korábbinál sokkal több látogatót
vonz a városba; ezt bizonyítja az is,
hogy telt házas rendezvényekkel büsz-
kélkedhet a település. Ehhez kapcso-
lódva a polgármester kiemelte: Gödöl-
lő egy kulturális sziget Budapest közel-
ségében, egy olyan sziget, ami önálló
arculattal rendelkezik, ahol a műhelyek

saját maguk hozzák létre az értékeket,
amikre méltán lehetünk büszkék. Az
idén is minőségi programokat kínál a
város az itt élőknek és az ide látogatók-
nak, aminek középpontjába most a sze-
cesszió került, hiszen Gödöllő neve a
hazai és a nemzetközi művészeti élet-
ben egyet jelent a szecesszióval, a múlt
század elejének művésztelepével és an-
nak megalapítójával, Körösfői-Kriesch
Aladárral. A tematikus év több mint 30

kiemelt eseményt ígér, a teljesség igé-
nye nélkül a Városi Könyvtár, a Művé-
szetek Háza, a Levendula Galéria, a
Múzeumok Éjszakája rendezvényeit,
az egykori Gödöllői Művésztelep örök-
ségét felvállaló, annak hagyományait
ápoló Gödöllői Iparművészeti Műhely
(GIM-ház) eseményeit, de több kisebb
program is kapcsolódik majd a temati-
kus évhez, emellett a gyerekek múze-
umpedagógiai foglalkozásai is a sze-

cesszió jegyében telnek. Ezt követően
Gaálné dr. Merva Mária, a Városi
Múzeum igazgatója emlékezett meg a
művésztelep egyik alapítójáról, Körös-
fői-Kriesch Aladárról és bemutatta a
művész tiszteletére rendezett kiállítást,
valamint beszélt a 2014-es évről is. A
mostani kiállítás címe – „A jó kormá-
nyos” – a tárlat kurátorától, Őriné Nagy
Cecília művészettörténésztől származik.

(folytatás a 6. oldalon)
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Újabb év a minőségi kultúra jegyében

Életérzések a századfordulón

Rendben lezajlott a Királyi Váró mellett
kialakított P+R parkoló próbaüzeme, a
B+R parkoló megnyitására azonban még
várni kell a kivitelező miatt.                (2. old.)

A Gödöllő Táncszínház bemutatta a János
vitéz című táncjátékot, április 5-én „Moz-
dulatba zárt hangok” címmel a szecesszió
hangulatát viszik színpadra.              (5. old.)

A múlt hétvégén megrendezett moszkvai
Világkupán is aranyérmes lett a magyar
kardcsapat, köztük a gödöllői Gáll Csabá-
val és Gémesi Csanáddal. (8. old.)

Húsvétra készülve

Besnyői Passió
Ünnepre készülünk. Hamvazószer-
da óta, a böjti időszakkal, majd az
utolsó héten virágvasárnaptól hús-
vét vasárnapig Jézus utolsó napjai-
ra, majd halálára emlékezünk és
várjuk a feltámadás örömhírét.

A lelki felkészülés részeként Mária-
besnyőn – a hagyományoknak megfe-
lelően – az idén is felelevenítették a
passiót a Máriabesnyői Egyházköz-
ség tagjai, akik közül kerültek ki a
szereplők. A szokatlanul erős hideg
ellenére is sokan jöttek el bazilika ud-
varába és parkjába, hogy részesei le-
gyenek a Mel Gibson Passió című
filmjére, valamint boldog Emmerich
Anna Katalin látomásaira épült elő-
adásnak.

A zord idő ellenére az idén is az or-
szág számos pontjáról érkeztek a hí-
vek, hogy tanúi legyenek a keresztút-
nak, a gödöllőiek mellett többek kö-
zött Miskolcról és Zalából is jöttek lá-
togatók.

Bár felmerült annak a lehetősége,
hogy a hideg miatt a templomban
tartják meg a passiójátékot, végül
azonban mégis a szabadtéri előadás
mellett döntöttek a szervezők, mivel a
belső térben csak Jézus elítéléséig lett
volna lehetőség a bemutatóra, azt kö-
vetően már a 2009-ben készül film
segítségével kísérhették volna tovább
az eseményeket.

(folytatás a 6. oldalon)

Körösfői-Kriesch Aladár: Én vagyok az út, az igazság és az élet (olajfestmény)
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Gödöllő közbiztonsági helyzetéről, a
múlt évben végzett rendőri munkáról
számolt be a képviselő-testület március
14-i ülésén dr. Bozsó Zoltán rendőr
dandártábornok, gödöllői rendőrkapi-
tány. Egyhangúlag elfogadott beszámo-
lóját számos adattal tette érzékletessé,
de mint kiderült, a statisztika sem képes
mindig tiszta képet adni a bűnözésről és
az azzal szembeni fellépés eredményes-
ségéről, hiszen például a sorozatban el-
követett csalások ugrásszerűen emelik a
bűncselekmények számát. Egy pénztár-
ca ellopása esetén ahány okirat eltűnik,
mindegyiket egy-egy jogsértésnek szá-
mítják. (Az idén az ezzel kapcsolatos
jogszabály változik, ami persze ismét
megrángatja majd a statisztikát.) Az or-
szág egyik legnagyobb kapitányságá-
nak területén 2012-ben 4978 bűncselek-
mény vált ismertté. Ami városunkat ille-
ti, 1368 bűncselekményt jegyeztek
2012-ben; ezer lakosra 39,65 bűncse-
lekmény esett. A személyek javai elleni
862 bűncselekményt követtek el. Ebből
442 lopás, 177 betöréses lopás, 26 sik-
kasztás, 112 csalás, 8 rablás volt. Tény
ugyanakkor, hogy Gödöllőn a térfel-
ügyeleti rendszer első ütemének megva-
lósítása az érintett területeken lényege-
sen javította a közbiztonságot, a befek-
tetett önkormányzati forrás megtérül!
Ezért a beruházásért köszönetét fejezte
ki a városnak a rendőrkapitány és a foly-
tatását is javasolta. A város egyik pont-
ján például, ahol 2011-ben még 17 lopás
történt, tavaly már csak 5, ahol két éve 4
autót loptak el, onnan a múlt esztendő-
ben csupán egyet, míg másutt egyetlen
lakásbetörés sem volt. A szóban forgó
helyeken kiépült a kamerás rendszer.
A gyorsított bíróság elé állítás lehetősé-
gével tavaly kevesebbszer éltek, idén
viszont alig két és fél hónap alatt már 67
esetben történt ez meg. A gyorsított bí-
róság elé állítás két napon belül bírósági
ítéletet eredményezhet. A kapitány a ká-
bítószer terjesztők elleni sikeres fel-
lépésről is szólt. Mintegy száz rendbeli
bűncselekményt lehet majd bizonyítani
a napokban feltárt ügyben. Bozsó Zol-
tán megköszönte a polgármesteri hivatal
és a képviselő-testület rendőrségnek
nyújtott támogatását és örömét fejezte ki
az iránt, hogy újra működik a közbiz-
tonsági közalapítvány.
Kis Antal (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) arról érdeklődött, mi az oka an-
nak, hogy kevés ellopott autót találnak
meg, majd a Szomszédok Egymásért
Mozgalom népszerűsítését javasolta,
ami javíthatja a közbiztonságot. Szűcs

Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
a máriabesnyői kábelégetések elleni
még hatékonyabb fellépést szorgalmaz-
ta. Halász Levente (Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub) a Köztársasági úti kereszte-
ződés forgalmának rendőri ellenőrzését
kérte a gyakori szabálysértések miatt. 
A rendőrkapitány elmondta, hogy a sta-
tisztika az egészben megkerült autókat
tartalmazza, de az ellopott autók fele 24
órán belül már csak darabokban talál-
ható meg. Találkoztak olyan esettel,
amikor a lopott autó 7 percen belül bon-
tóban landolt. A kábelégetés is a szerve-
zett bűnözés része. Visszaszorításában a
színesfém-kereskedelem állami mono-
póliuma járhat eredménnyel. Az égeté-
sek figyelése a körzeti megbízott rend-
őrök feladatai közé tartozik. Bozsó Zol-
tán arról is szólt, hogy elrendelte a köz-
lekedési gócpontok rendőri felügyeletét
a forgalmas napszakokban. Aktívabb
polgárőrség ebben is tehermentesíthetné
a rendőröket. Tájékoztatójából ugyanis
megtudtuk, hogy még mindig kevesebb
a szükségesnél a rendőr a kapitányság
területén.    

Támogatás a mindennapos
testneveléshez

Az önkormányzat tovább támogatja a
mindennapos testnevelés szakmai prog-
ramját a gödöllői állami fenntartású is-
kolákban. Ennek érdekében az idei vá-
rosi költségvetésben szereplő 46 és fél
millió forintos sportkeretből 5 és félmil-
lió forintot elkülönített a programban
dolgozó pedagógusok és a programve-
zető megbízási díjára.  

Ferenc József mellszobor 
a királyi előkertben

Ferenc Józsefet ábrázoló márvány mell-
szobrot ad Gödöllő ingyenes használa-
tába az ausztriai Martin Machura a vá-
rosunkban élő lányával, Mahura-Si-
mon Annával közösen. Az ismeretlen
alkotótól származó mellszobor 1917-
ben készült fotókon is látható. Ezek ne-
gatívjait Bécsben, az Osztrák Nemzeti
Könyvtár gyűjteményében őrzik. Mar-
tin Machura a mellszobrot a múlt őszön
Gödöllőre szállította és saját költségén
felújíttatta, hogy eredeti szépségében
tudja a városnak átadni. Mivel a mell-
szobor méretei és súlya azt valószínű-
sítik, hogy kültéri felállításra szánták, az
alkotást a kastély előtti zárt, csak idősza-
kosan látogatható királyi előkertben he-
lyezik el, így a szobor védelme is meg-

oldható. A felállítás költségeit a város
viseli, átadását június 7-én, a koroná-
zási hétvége előtti napon tervezik. 

Közművelődési megállapodás

Jóváhagyta a képviselő-testület a Művé-
szetek Házával kötendő közművelődési
megállapodást a 2013. évre. A megálla-
podás főbb elemei a befogadó nyitott
ház funkció működtetése, az értékköz-
vetítő szerepkör ellátása és a nemzeti,
városi ünnepek, díjátadók, megemléke-
zések, köszöntések szervezése, rendezé-
se és lebonyolítása. Az önkormányzat a
Művészetek Háza közhasznú tevékeny-
ségeinek ellátását 143 millió forinttal tá-
mogatja.   

Elfogadták a partnerségi
egyeztetés szabályait

A településfejlesztéssel és településren-
dezéssel összefüggő partnerségi egyez-
tetés szabályait is megalkotta a képvi-
selő-testület a március 14-i ülésen. En-
nek az az előzménye, hogy a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló új kormányrendelet
nagyobb hangsúlyt fektet a tervkészítés
széleskörű nyilvánosságára. 
Gödöllőn a kormányrendelet által érin-
tett tervek eddig is a nyilvánosság be-
vonásával készültek. Az egyes tervezési
fázisokban folyamatosan tájékoztatta az
érdeklődőket az önkormányzat a helyi
sajtón keresztül, valamint lakossági fó-
rumokon vitatták meg a tervjavaslatokat
azok jóváhagyása előtt. A változás 
annyi, hogy a nyilvánosság bevonását
szabályozott formában, a partnerségi
egyeztetés helyben megállapított és elő-
re rögzített szabályai szerint kell megva-
lósítani, ez alapján kell történnie a jövő-
ben a lakossággal, különböző érdekkép-
viseleti, civil és gazdálkodó szerveze-
tekkel, egyházakkal történő egyeztetés-
nek.
A kormányrendelet szerint meg kellett
határozni:
– az egyeztetésben résztvevő érintettek
tájékoztatásának módját és eszközeit,
– a javaslatok, vélemények dokumentá-
lásának, nyilvántartásának módját,
– az el nem fogadott javaslatok, vélemé-
nyek indokolásának módját, dokumen-
tálásuk, nyilvántartásuk rendjét,
–   az  elfogadott koncepció,  stratégia és
településrendezési eszközök nyilvános-
ságát biztosító intézkedéseket.
A partnerségi egyeztetési szabályai
megtekinthetők lesznek a godollo.hu
weblapon. lt

Megtérül a térfelügyeleti rendszerbe fektetett pénz

Testületi ülés

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSA

A házhozmenő szelektív hulladék begyűjtését egész évben, kéthetente, minden páros héten, a
vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végzi a Zöld Híd Régió Kft.

A ZSÁKOKBAN VEGYESEN GYŰJTHETŐ:
– ásványvizes, üdítős PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva
– kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve
– tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia
– alumínium italdoboz összelapítva
– fém konzervdobozok kiöblítve
– újságpapír, reklámkiadvány, kisebb papírdoboz összehajtva, tiszta papír csomagolóanyag 
(a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé helyezzék)
– tejes, gyümölcsleves italoskarton doboz kiöblítve, összelapítva

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a kertes házas övezetben csak az
üveggyűjtő konténerek maradnak a szelektív szigeteken, a lakótelepeken lévő szelektív szigetek
változatlan formában működnek tovább.

Problémák nélkül lezajlott a
Királyi Váró mellett kialakított
P+R parkoló próbaüzeme, az
autósok egyre nagyobb szám-
ban veszik birtokba az ingye-
nes, őrzött parkolót. A vasútál-
lomás környezetében rövide-
sen csak itt lesz lehetőségük
ingyenes parkolásra, a szem-
ben lévő, a kollégium előtti te-
rületet ugyanis a korábbi ter-
veknek megfelelően bevonják
a parkolási rendszerbe. 

Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján
a gépjármű tulajdonosok egyre töb-
ben élnek a P+R parkoló kínálta le-
hetőséggel. Mivel a létesítményt a ki-
épített kamerás rendszernek köszön-
hetően biztonságos, a  VÜSZI Kft.
pedig gondoskodik
a terület rendben
tartásáról, folya-
matosan nő a ki-
használtsága. A 
végleges forgalom-
ba helyezésnek
nincs akadálya, mi-
vel a működéshez
szükséges, a Ma-
gyar Közút NZrt.
által kiadott vala-
mennyi hatósági
engedély  jogerős. 
Ennek alapján megnyílt a lehetősége,
hogy bekapcsolják a fizetős parkolási
övezetbe a P+R parkolóval szemközti
területet is. Erre a tervek szerint hús-
vét után kerül sor. Ez is abba a ked-
vezményes zónába tartozik majd,
ahol az első másfél óráért mindössze
jelképes 10 forintot kell fizetni. Fon-
tos azonban, hogy az autósok ne fe-
ledkezzenek meg arról, hogy ezt kö-
vetően, 90 perc után már a rendes par-

kolási díjjal, azaz óránként 250 forint-
tal kell számolni. Azok, akik  – vala-
milyen oknál fogva – a P+R parkoló
helyett mégis itt állnak meg, termé-
szetesen itt is választhatják majd a
fizetés során a készpénz helyett a mo-
bilparkolás nyújtotta kényelmesebb
lehetőséget. 

Míg a P+R parkolót egyre többen
veszik igénybe, a kerékpáros, B+R
parkoló még mindig zárva van, pedig
a tavasz közeledtével ennek a meg-
nyitását  is egyre többen várják. Saj-
nos azonban a kivitelező AKL Mér-
nökiroda Kft. még mindig nem vé-
gezte el a szükséges bel- és kültéri
munkák egy részét, és nem teljesítette
adminisztratív kötelezettségeit sem.
Ez ügyben az önkormányzat nem jo-

gosult semmilyen jogi lépésre, mivel,
egyrészt az építmény a MÁV tulaj-
dona, és az ő területén van, másrészt,
mert a kivitelezővel is a MÁV van
szerződéses viszonyban. A MÁV
mindent megtesz, hogy sürgesse a ki-
vitelezőt, mivel annak késedelmes-
sége miatt jelentős anyagi kára is ke-
letkezhet. Amennyiben az akadályok
elhárulnak, a VÜSZI Kft. kész arra,
hogy a B+R parkoló működtetését
azonnal megkezdje. jk

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub április 12-14. között, a házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtés rendszerének alaposabb megismertetése érdeké-
ben akciót szervez. A három nap folyamán önkéntesek járják majd a kert-
város utcáit és nyújtanak segítséget a témával kapcsolatban és válaszol-
nak a lakossági kérdésekre. Annak érdekében, hogy minél több háztar-
tásba eljussanak, még várják azokat a jelentkezőket, akiknek fontos kör-
nyezetünk tisztasága, védelme, és szívesen szánnak néhány napot arra,
hogy ehhez hozzájáruljanak.  

Bár a témában folyamatos a tájékoztatás, sokan továbbra is ömlesztve, a
hulladékgyűjtő edényekbe rakják a keletkezett hulladékot, válogatás nél-
kül, vagy a lakótelepeken továbbra is működő szelektív hulladékgyűjtő szi-
getekre szállítják, és ott helyezik azokat a gyűjtő konténerekbe, illetve a
kertes házas övezetben megmaradt üveggyűjtők mellé teszik a zsákokat. 
A szervezők továbbra is várják azokat, akik szívesen bekapcsolódnának a
környezetvédelmi szempontból is fontos kezdeményezésbe. Ennek során
segíthetnek a lakosságnak eligazodni a szelektív gyűjtéssel, az újrahaszno-
sítással és az ártalmatlanítással kapcsolatban. 
Az önkéntesek a három nap folyamán eljuttatják a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtéshez szükséges zsákokat a lakóknak, másrészt segítségükkel
könnyebben dönthetik majd el, mit melyik gyűjtőbe kell helyezni, mi az,
amit el kell vinni a hulladékgyűjtő szigetre, s mi az, amit elég otthon szét-
válogatni. 
Az akcióban részt vesznek a Török Ignác Gimnázium diákjai, akik számára
ez lehetőség az új köznevelési törvény által előírt kötelező önkéntes munka
elvégzésére, de a szervezők továbbra is várják azoknak a környezetvéde-
lem iránt érdeklődőknek a jelentkezését, akik szívesen részt vennének egy
ilyen programban. 

Jelentkezni Pelyhe Józsefnél lehet a +36/208231408-as telefonszámon,
vagy e-mailen a pelyhe.jozsef@gmail.com címen.

Változik a parkolási rend a vasútállomáson
Még mindig nem nyílhat meg a  B+R 

Amit a házhoz menő szelektív hulladék 
gyűjtésről tudni kell!

Várják az önkéntesek jelentkezését!
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Egyeztetés a Gödöllői Uszoda Programról

Zajtalan üzemeltetést terveznek
Helyi és globális kérdésekről tanácskoztak

Kiskertektől a sarkvidékig
A Gödöllői Uszoda Programban
közvetlenül érintett ingatlantulaj-
donosok számára tartottak fóru-
mot március 21-én a városházán.
Dr. Gémesi György polgármester
ismertette az önkormányzat szán-
dékai szerint mielőbb, már a jövő
év tavaszán induló programot,
Pethő László okl. építészmérnök, a
Geon Építész Stúdió és Mérnöki
Iroda Kft. képviselője a tervekről
adott tájékoztatást, majd az állam-
polgárok tették fel kérdéseiket és
mondták el véleményüket.

A képviselő-testület a múlt év október
18-i ülésén bocsátotta az uszodaépítés
céljára a Köztársaság út környékén, a
Spar áruház mögött, az Ipolyság és a
Turóc utca sarkán található 1,7 hektá-
ros önkormányzati tulajdonú beépí-
tetlen területet. A fedett uszoda egy
20x33 méteres medencét és egy 5x10
méteres tanmedencét foglal majd ma-
gában. Lesz az épületben wellness
részleg szaunával, jakuzzival és fit-
neszteremmel. A beruházás lehetővé
teszi, hogy minden gödöllői gyerek
megtanuljon úszni. Délelőtt elsősor-
ban az iskolások használják majd a
létesítményt, más időpontokban sza-
badidős úszásra nyílik lehetőség fel-
nőtteknek és nyugdíjasoknak egy-
aránt és elkezdődhet a vízilabda után-
pótlás nevelése is.

A fórumon a polgármester elmond-
ta, hogy az uszodaépítés régi terve az
önkormányzatnak és ugyancsak hosz-
szabb ideje köztudott, hogy az e célra
fél évvel ezelőtt rendelkezésre bocsá-
tott városi tulajdonú ingatlan intéz-

ményi területként szerepel az építési
szabályzatban. Születtek is már dön-
tések az ilyen célú hasznosítására.
Először jégcsarnokot gondoltak a te-
rületre, majd uszodát, a megcélzott
pályázati támogatást azonban évekkel
ezelőtt nem tudták megszerezni a be-
fektetők. Ezúttal a Gödöllői Sport
Közalapítvány és a város együttmű-
ködésével tervezik a beruházást, a vá-
rosi sportkoncepcióban megfogalma-
zott elvek alapján, a látványsportágak
fejlesztését támogató forrás elnyeré-
sének reményében, amit a város saját
erővel egészít ki.

Pethő László vetített képeken és
maketten mutatta be a létesítmény
terveit. Lényeges sajátossága lesz az
uszodának, hogy a medencék a terep-
szint alá épülnek, a gépészeti beren-
dezések nem a tetőn nyernek elhelye-
zést, hanem másfél-két szinttel a terep
alatt, így zajt nem bocsátanak ki a la-

kókörnyezet felé és attól sem kell tar-
tani, hogy az úszók, vízipólózók és a
szurkolók hangja zavarni fogja a kert-
városi környezetet.

A fórum résztvevői elsősorban a la-
kókörnyezet nyugalmát féltő aggo-
dalmuknak adtak hangot. Egymás ér-
veit és szempontjait meghallgatva az
eszmecsere a következő konklúziók-
kal zárult. Az építészeti lehetőségek
függvényében az uszodát a bemuta-
tott tervhez képest a Fácán sortól bel-
jebb helyezik el, ami akár tíz méter is
lehet. A létesítményhez egyelőre nem
terveznek strandot, viszont egy ját-
szótér kialakítása kapcsolható a pro-
jekthez. Az önkormányzat arra tö-
rekszik, hogy az uszoda kivitelezése
és működtetése minél kevésbé érintse
a lakóövezetet, a majdani kivitelező
pedig a lakossággal folyamatos kap-
csolatban állva, vele is egyeztetve vé-
gezze a munkát. lt

Négy napon át tanácskoztak Gödöl-
lőn a zöldek, a Környezet- és Termé-
szetvédő Társadalmi Szervezetek 23.
Országos Találkozóján, ahová a hatá-
rokon túli magyar területekről is ér-
keztek érdeklődők. A konferencián az
országos és nemzetközi jelentősé-
gű témák mellett Gödöllő ökováros
programjával is megismerkedtek a
résztvevők.

A Környezet- és Természetvédő Társa-
dalmi Szervezetek 23. Országos Talál-
kozóját dr. Gémesi György polgár-
mester nyitotta meg pénteken a Királyi
Kastély lovardájában. Beszédében ki-

emelte: a környezetvédelem, az értékvé-
delem és az ezzel kapcsolatos témakö-
rök nincsenek ellentétben egy település
fejlesztésével és fejlődésével. Gödöllőn
ezt stratégiai kérdésként kezelik, amit
jól példáz, hogy a város területén a zöld-
felületek aránya ma is 54 százalék. Min-
den fejlesztés az értékmegőrzés és a
fenntarthatóság mentén zajlik.

Az eseményen többek között dr. Szili
Katalin és Schiffer András ország-
gyűlési képviselő is részt vett.

A plenáris ülések témái közt szerepelt
többek között a környezetpolitika hely-
zete az állami intézményrendszerekben,
a hazai pártok jövőképében, és a kör-
nyezetvédelem szerepe az ifjúsági stra-
tégiákban és az oktatásban. Mindezek
mellett szó esett az atomenergiáról és a
megújuló energiák európai és hazai
helyzetéről, valamint a hazai földszabá-
lyozásról és a helyi gazdálkodás lehető-
ségeiről.

A tanácskozás során 26 különböző
témában tartottak szekcióüléseket, ahol
szó volt többek között a légszennyezés-
ről és az élőfalvakról, a sarkvidék és az
erdők védelméről, a helyi közösségek
szerepéről a klímaváltozásban, és a he-
lyi élelmiszer stratégiákról.

A résztvevőknek Gödöllő ökováros-
koncepciójáról Tóth Tibor alpolgár-
mester tartott tájékoztatót. Mint el-
mondta, kiemelt céljai az energiahaté-

konyság növelése, a működési költsé-
gek csökkentése, az értékőrzés és érték-
teremtés, valamint az egyensúly a ter-
mészeti környezettel. Ennek mentén a
város számára továbbra is fontosak a
távhővel kapcsolatos fejlesztések, fel-
újítások, hosszú távon azonban egyre
inkább a megújuló energiaforrásokra
szeretnék helyezni a hangsúlyt, így pél-
dául a geotermikus energia hasznosí-
tására.

Ismertette az elmúlt évek egyik jelen-
tős fejlesztését, a közvilágítás korszerű-
sítését, aminek során a közvilágítás hi-
ganygőz lámpáit nátrium lámpákra cse-
rélték, s ami jelentős energia- és költség

megtakarítást eredményezett. Mint
mondta, elképzelhető, hogy rövidesen
újabb technológia bevezetésére kerülhet
sor annak köszönhetően, hogy városunk
egy olyan referencia projekt része lehet,
aminek során a jelenlegi lámpák egy
részét ledes világításra cserélnék, ami
még kevesebb fogyasztást, és a jelen-
leginél rugalmasabb fényerő szabályo-
zást tenne lehetővé.

Ismertette a szennyvíztelep korsze-
rűsítésének projektjét is, ami a lakosság
számára kevésbé érzékelhető eredmény-
nyel jár majd, környezetvédelmi szem-
pontból azonban mérföldkőnek tekint-
hető, a jelenleginél ugyanis sokkal jobb
minőségű víz kibocsátására lesz lehető-
ség a több mint egymilliárdos projekt
megvalósításával.

A közlekedés terén zajló projektek
közül kiemelte a P+R és B+R parkoló
kialakítását, ami nagyban segíti a közös-
ségi közlekedést, valamint a „Legyen
Gödöllő kerékpárosbarát város!” prog-
ramot. 

Mint mondta az önkormányzat ezen a
téren is fontosnak tartja a civilekkel való
együttműködést, így például idén is az ő
bevonásukkal kívánják megszervezni a
„Tiszta udvar - rendes ház” programot,
amiben az esztétikai dolgok mellett
fontosnak tartják a fenntarthatóságot,
idén pedig a madárbarát szempontokra
is nagy hangsúlyt helyeznek.               (k.j.)

A Külügyminisztérium és a Magyar
Külügyi Intézet közös szervezésében
Magyarország és Spanyolország kö-
zötti kétoldalú kapcsolatok szélesíté-
sének és továbbfejlesztésének lehető-
ségeiről tartottak eszmecserét márci-
us 18-án a magyar–spanyol fórum ke-
retében hazai és spanyol szakembe-
rek, nagykövetek, diplomaták részvé-
telével Budapesten. A tanácskozás so-
rán parlamenti, kormányzati és ön-
kormányzati, felsőoktatási és civil
szakértők folytattak párbeszédet a
kérdéskör nemzetközi, gazdasági, tu-
dományos, társadalmi és kulturális
vetületeiről, amelynek keretében dr.
Gémesi György polgármester tartott
előadást Gödöllő és Valdemoro test-
vérvárosi kapcsolatának eredményei-
ről, az együttműködés példáiról. A jó
példaként kiemelt két város közötti
együttműködés szakmai tapasztalat-
cseréken és egymás megismerését se-
gítő kulturális programokon, testvér-
városi fesztiválokon, rendezvényeken

és közös projektekben való részvéte-
len keresztül fejlődik folyamatosan.
A polgármester kiemelte az ifjúság
szerepét is, akik nagy mértékben já-
rulhatnak hozzá egymás elfogadásá-
hoz, kultúrák, városok és népek kö-
zött hidat képezve barátságokon, is-
mertségeken át tartva egymással a
kapcsolatot. Ehhez példaként említet-
te az egyik uniós projekt végrehajtá-
saként a Gödöllő által tavaly szerve-
zett nemzetközi tábor tapasztalatait,
amelynek idén nyáron is lesz folytatá-
sa egy újabb nyertes pályázat kereté-
ben: Gödöllő testvérvárosainak diák-
jai Balatonlellén gazdagodhatnak él-
ményekben.

Gémesi György javaslatként fogal-
mazta meg, szükséges lenne kor-
mányzati szinten pénzügyi forrásokat
tervezni pályázatokhoz, a nemzetközi
táborozások lehetőségeinek biztosítá-
sára. A jövőben, ilyen mintákra is
épülhetnének támogatási formák.
Mint mondta, az európai integráció

tekintetében is fontos hozzáadott ér-
tékként működnek a testvérvárosi
kapcsolatok, és az embert helyezik a
középpontba az együttműködések
bármely formája során.

(SZ)

Magyar–spanyol fórum a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről

A jó példa: Gödöllő és Valdemoro

Óraátállítás
Egy órával kevesebbet alhatunk a hét
végén, március 31-én ugyanis meg-
kezdődik a nyári időszámítás. Szom-
batról vasárnapra virradóra kettőről
három órára kell átállítani az órákat –
az Európai Unió szabályozása alapján
a nyári időszámítás minden tagállam-
ban március utolsó vasárnapján kez-
dődik.

Az alternatív időszámítást elsőként
az Egyesült Államokban vezették be
1916-ban, méghozzá energiatakaré-
kossági okok miatt.

Ugyanabban az évben Magyaror-
szág is átvette az új rendszert: 1958 és
1979 között azonban nem alkalmaz-
ták. A nyári és téli időszámítást 1980-
ban vezették be ismét, azóta évente
kétszer át kell állítani az órákat, a má-
sodik átállításra október utolsó hétvé-
géjén kerül sor.

(ny.f.)

Már csak néhány nap, és megis-
merhetjük a 2011-es népszámlálás
végleges adatait – jelentette be a
Központi Statisztikai Hivatal. A
közlemény szerint a népességre vo-
natkozóan a főbb demográfiai jel-
lemzőket, így az életkor, a nemek, a
családi állapot, az iskolai végzett-
ség, a gazdasági aktivitás szerinti
megoszlásokat, nemzetiség és vallás
szerinti szerkezetet közölnek.

Bár a jelek szerint még csak az adatok
egy részét teszik közzé, sokan várják
érdeklődéssel a legutolsó átfogó fel-
mérés adatait. A több héten át zajló
népszámlálás információit több rész-

letben teszi közzé a KSH. A háztartá-
sokra, családokra vonatkozóan az
egyes típusok – például házaspár,
élettársi kapcsolat, egy szülő gyer-
mekkel vagy egyedülálló –, valamint
a gyermekszám szerinti összetételt
tartalmazza majd a március végi ösz-
szeállítás. A lakásokra vonatkozóan a
szobák számát, az építés évét, a tulaj-
donjelleget, az alapterületet, és a kom-
fortosság szerinti adatokat teszik közzé.

A KSH korábbi tájékoztatása sze-
rint a közel tíz millió személyi kérdő-
ív nagyjából ötöde az interneten, a
többi papíron érkezett. A feldolgozás
első szakasza az úgynevezett kódolás
volt, ezt követte az adatok elektroni-

zálása, majd a logikai összefüggések
feltárása.

Mint hozzátették, ezen adatok az
országos szinten kívül régiónként,
megyénként, város-község bontás-
ban, járásonként, kistérségenként, te-
lepülésnagyság-csoportok szerint is
elérhetők lesznek.

Közben továbbra is előkészítési sza-
kaszban van az új statisztikai jogsza-
bály, jelenleg szakértői egyeztetések
zajlanak a törvényről, amelynek elfo-
gadásával kapcsolatban még nincs is-
mert dátum. A kormány féléves mun-
katerve szerint egyébként már febru-
árban a kabinet elé kerülhetett volna a
tervezet. (j)

Hazánk a statisztika tükrében

Jönnek az adatok
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MEGHÍVÓ – TELEKI PÁL EGYESÜLET

Teleki Pál halálának 72. évfordulója alkalmából, sírjánál, a máriabesnyői te-
metőben – a hagyományoktól eltérő időpontban: 2013. április 6-án, szom-
baton, 15 órai kezdettel tartjuk koszorúzással egybekötött megemlékezé-
sünket. Erre Teleki Pál tisztelőit szeretettel hívjuk, és várjuk!

A szokásos díjmentes különbusz a Művészetek Háza parkolójából 14.30-kor indul, és a temetőig
minden buszmegállóban fel lehet rá szállni.

A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Gödöllő város önkormányzata, a
Gödöllői Városi Könyvtár Irodalmi
Kerekasztala, az Irka, valamint a Gö-
döllői Ottlik Kör irodalmi díjat alapí-
tott 2013-ban, aminek célja Gödöllő
és a kistérség tehetséges, pályakezdő
irodalmi alkotóinak felkutatása, tá-
mogatása, elindítása az írói pályán,
valamint elismerésben részesítése. A
díj fővédnöke dr. Nánási Éva, Gö-
döllő város címzetes főjegyzője és dr.
Gémesi György polgármester. A díjat
évente meghirdetett pályázat kereté-
ben neves szakmai zsűri bírálja el.
A díj szellemisége minden évben Gö-
döllő tematikus évéhez kapcsolódik,
így idén a Szecesszió Évéhez. A XX.
századi irodalomra a szecesszió is rá-
nyomta bélyegét. Kedvelt műfajai a
mese, a verses dráma, a fantasztikus
novella, a lélektani írások, a lélekfel-
táró, köztes műfajú lírai vers, a dal, a
haiku, a tájleíró költemény. Eszköz-
tára: a különleges hatású jelzők, illú-
zió és természetélmény, az ornamen-
tika, az indázó mondatszerkezet, a de-
korativitás, a metafora és szineszté-
zia. Az összművészet, a több művé-
szeti ág találkozási pontján születő
műalkotás is szecessziós jelenség,
életérzése a groteszktől a dekaden-
ciáig terjed. 
A kiírók ezért a 2013-as Gödöllői Iro-
dalmi Díjra olyan pályázatokat vár-
nak, melyek műfajban és/vagy írói 
eszközökben a szecesszió irodalmi

emlékeit elevenítik meg a fentiek
értelmében.
Pályázni két kategóriában lehet:
– vers (dal, haiku, prózaköltemény,
elégia, stb.)
– próza (mese, novella, elbeszélés)
A pályázatra még nem publikált írá-
sokat várunk. Egy pályázó maximum
kettő verset és egy prózai írást küld-
het be.
Versnél terjedelmi korlát nincs, pró-
zánál maximum 15 ezer karakter
(szóközökkel együtt).
A pályázatra a jelentkező csakis és ki-
zárólag saját szellemi tulajdonát ké-
pező művet küldjön be! Kérjük a pá-
lyázókat, hogy ha máshonnét vesznek
át szöveget/szövegrészletet (akár
csak néhány szót is), akkor mindig
pontosan tüntessék fel az átvétel té-
nyét! 
A pályázat jeligés. Nevezési díj:
nincs.
Nevezési alsó korhatár: 16 év
Kérjük a pályaműveket elektronikus
és nyomtatott formában is küldjék el:
e-mailen: irodalmidij@gvkik.hu
A küldemény tárgyába írják be: Gödöl-
lői Irodalmi Díj 2013. 
Postai cím: Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ, 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 8. A borítékra írják rá: Gö-
döllői Irodalmi Díj.

A pályaművekre csak a jeligét írják rá
és a kategóriát. Kézírásos pályamű-

veket nem fogadunk el. Kérjük, a pá-
lyaművekre ne írjanak személyes
adatot!
A pályázathoz külön, zárt borítékban
(e-mailben külön word dokumentum-
ban) csatoljanak egy dokumentumot
is az alábbi adatokkal:
– jelige, név, életkor, kategória, lak-
cím,  telefonszám, emailcím, bemu-
tatkozás.
A jelentkezőktől egy pár soros bemu-
tatkozást kérünk, valamint a gödöllői
kötődés részletezését, amennyiben
nem rendelkezik állandó gödöllői lak-
hellyel. 

A pályaműveket elbíráló szakmai
zsűri tagjai: Czigány György, József
Attila-díjas író, költő, a Magyar Köz-
társaság Érdemes Művésze;  Galán-
tai Zoltán, író, jövőkutató; Kemény
István, József Attila díjas költő

A pályázat összdíjazása 200.000 fo-
rint, melyet a zsűri a beérkezett alko-
tások függvényében oszt meg. A díja-
zottak ezenkívül emlékplakettben és
oklevélben részesülnek.

Nevezési határidő: 2013. május 5.
(postai bélyegző dátuma)
A Gödöllői Irodalmi Díjat 2013. jú-
nius 1-jén, a Könyv Ünnepe Gödöl-
lőn rendezvény keretében adjuk át.

További információ: 
Istók Anna: 06-70-67-44-199 
istoka@gvkik.hu

Gödöllői Irodalmi Díj 2013

Március 21-én a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola vendége volt a gödöllői
Csigi Balázs, a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem hallgatója, aki az Indo-
néz Művészeti és Kulturális Ösztön-
díj részeseként tavaly Indonéziában
járt, ahol három hónap erejéig alkal-
ma nyílt bekapcsolódni az ottani élet
mindennapjaiba és megtapasztalni az
indonéz kultúra sokszínűségét.

Csigi Balázs beszámolója elején el-
mondta, hogy az indonéz külügymi-
nisztérium egy újszerű irányt követ a
külkapcsolataiban: egy évente meg-
rendezésre kerülő ösztöndíj keretében
a világ minden tájáról fiatalokat hívnak
meg, és megpróbálják bemutatni nekik
az országukat és a hagyományaikat.

A gödöllői egyetemista vetítéssel
egybekötött beszámolójában – úti-
naplójából is idézve –  mesélt a di-
ákoknak a világ negyedik legnépe-

sebb országáról, amit számtalan szi-
get alkot. A tenger, a kellemes klíma,
a hagyományok ápolása, a csodálatos
állatvilág felejtehetetlenné teszi az ott
töltött mindennapokat. Mint Balázs
elmondta, az indonéz emberek barát-
ságosak, mosolygósak, ami még a
legszegényebb rétegekre is jellemző.
Említést tett arról, hogy az egyes or-
szágrészek között milyen életszínvo-
nalbeli különbségek vannak: még
nem ismerik mindenhol a számítógé-

peket, ugyanakkor például mára tíz-
milliós metropolisszá nőtte ki magát a
főváros, Jakarta. Éppen ezért a kor-
mányzat mindent megtesz azért, hogy
a fejletlenebb területeket felzárkóz-
tassa. A beszámoló végén Csigi Ba-
lázs egy kis vetélkedőt szervezett a
diákoknak, akik a frissen szerzett is-
meretekről adtak számot;  jutalom-
ként pedig az Indonéz Nagykövetség
képes útikönyvét és ajándékait vehet-
ték át a tanulók. kr

Különleges előadásra invitálja
az érdeklődőket a GÖTLE, azaz
a Gödöllő és Térsége Látássé-
rültjeinek Egyesülete. Meghí-
vásukra március 29-én váro-
sunkban lép fel a Vakrepülés
Színtársulat. Előadásukban a
Varázskert örökösei című pro-
dukciónak lehetnek részesei
az érdeklődők.

A vak fiatalok által létrehozott szín-
ház 1998-ban alakult, s nem kisebb
feladatot tűzött ki maga elé, mint be-
mutatni a vakok világát a látóknak.
Előadásaik során megélhetjük, hogy
milyen másképp érzékelni a világot.
A darabokon részt vevő  közönség
különböző megtapasztalásokon vesz
részt, így a saját élményein keresztül
azonosulhat, ha csak rövid időre is, a
misztifikált vakság életterével.

Az előadások helyszíne a Trafo
Club lesz, ami már több alkalommal
is helyet adott különleges, formabon-
tó produkcióknak. Ez alkalommal
Békefi Róbert története elevenedik
meg a színpadon, ami Jázminról szól,
aki azzal a küldetéssel érkezett, hogy
újabb varázskertet építsen, ezúttal Ál-
mon király birodalmában. Ám külde-
tése rejtélyes módon elhúzódik, ha-
zatérését mindhiába várják nővérei,
akik végül keresésére indulnak.

Az előadás különlegessége, hogy
teljes sötétségben zajlik. A nézők ülő-
párnákon foglalnak helyet, és ez alka-
lommal látásuk nélkül kísérhetik fi-
gyelemmel a produkciót.

Az előadások 16.30-kor, és 18
órakor kezdődnek. A szervezők kérik,
hogy a hangot és fényt kibocsátó tár-
gyakat ez idő alatt a közönség tagjai
mellőzzék. jb

A Trafo Clubban lép fel a Vakrepülés
Színház, ahol nem a látvány a lényeg

Indonézia a Hajós iskolában

Útibeszámoló gödöllői szemmel

Március 23-án, dacolva a hideggel, a
Blaháért Társaság társadalmi munkát
végzett a városrész orvosi rendelője kö-
rüli területen. Zdenkó Pál, a VÜSZI
Kft. részlegvezetője segítségével még
pénteken zúzott követ szállítottak a
helyszínre, amivel a tavaly elkészült szi-

lárd burkolatú parkoló folytatásaként
most az aszfaltút melletti területet tették
szebbé az önkéntesek. A zúzott kő elte-
rítése előtt talajegyengetés történt, vala-
mint összeszedték a területen lévő sze-
metet is. Kisgergelyné Király Andrea,
a Gergely Díszfaiskola tulajdonosa idén

is felajánlott dísznövényeket, ezek he-
lyét felásták, gyomtalanították, a kiülte-
tést azonban a hideg idő miatt későbbre
halasztották. 
Köszönet mindenkinek, aki részt vett a
közös munkában: dr. Bucsy László-
nak, Csellár Lászlónak, Dombrádi
Jánosnak, Kiss Zsuzsannának,
Kreisz Erzsébetnek, Malikné Bajnó-
czi Erikának, Nagy Tibornénak és
Pecze Dánielnek. jb

Társadalmi munkával szépül a blahai városrész

A dísznövényeket később ültetik
A barátságosnak nem mondható
időjárás ellenére sokan látogattak
el a Damjanich János Általános Is-
kolában március 23-án megtartott
rendezvényére. A „Fákkal a jö-
vőnkért” program során a növé-
nyek és magok vásárlására nyílt le-
hetőség, valamint előadások vár-
ták az érdeklődőket, délután pedig
az iskola környékét szépítették a
résztvevők.  
Nagy érdeklődés volt a különböző fák, köztük a hagyományos hazai fafajták és gyü-
mölcsfák iránt, és sokan hallgatták meg a Fejes József előadását a globális fel-
melegedés hatásairól és arról, hogy a fásítással hogyan tehetünk ez ellen. Szintén so-
kan kísérték figyelemmel Juhász Tamás előadását arról, hogyan tehetik madárbaráttá

kertjüket. Az érdeklődők nem csak a nö-
vényválasztáshoz, hanem az odúk, itatók
telepítéséhez és karbantartásához is ta-
nácsot kaptak.
A délelőttöt kvízjáték és tombola szí-
nesítette, amihez a Kószó Mezőgazda-
sági Bolt ajánlott fel nyereményeket:
dísz- és haszonnövény magokat. 
A délutánt munkával töltötték a részt-

vevők, az iskola területén három hársfát, két véralmafát és tizenöt akácot ültettek el, ez
utóbbiak olyan helyre kerültek, ahol más növények korábban nem maradtak meg. A
tervek szerint a növénytelepítés a hét folyamán még folytatódik. 
Szűcs Józsefné, a Damjanich János Általános Iskola igazgatója, a terület ön-
kormányzati képviselője lapunknak elmondta, nagy öröm számára, hogy sokan
csatlakoztak a szintén a múlt héten indított kezdeményezéshez, a Virágos Mária-
besnyőiért mozgalomhoz is. 
(A Virágos Máriabesnyőért mozgalomról jövő heti lapunkban bővebben olvas-
hatnak az érdeklődők.) bj

Környezetvédelem és lakóhelyszépítés

Fákkal a jövőnkért
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Egy spanyol paleográfus a Va-
tikáni Könyvtárban az egyik
legrégibb fennmaradt Biblia-
kéziratot, a Codex Vaticanust
tanulmányozza. Az éjszakai
kutatómunkát egyszer csak va-
lami megzavarja. Elindul meg-
keresni, honnan jöhetett a zaj,
s a könyvtár őre már csak a
holttestét találja meg.

Nem sokkal később a szintén éjszaka
dolgozó olasz történész-kriptoanaliti-
kust, Tomás Noronhát zavarják meg
munka közben: az olasz rendőrfel-
ügyelő, Valentina Ferro őt hívja se-
gítségül a holttest mellett talált külö-
nös üzenet megfejtéséhez. 

A rejtélyek sora azonban nem ér
véget. A vatikáni gyilkosságot két
másik követi, s a tettes újabb különös
üzeneteket hagy az áldozatok mellett.

Az olasz nyomozó és a portugál
történész egyik pillanatról a másikra
Dublinban, majd Szófiában találja
magát, ahonnan egyenesen a Szent-
földre repülnek, mivel a különös üze-
netek a Biblia egyes szakaszaira utal-
nak. Ezeknek a titkoknak a nyomába

eredve jutnak az izraeli rendőrség se-
gítségével egy különös, a világbéke
megteremtéséért küzdő alapítvány-
hoz, és ismerkednek meg egy szek-
tával, amiről mindenki azt hiszi, már
kétezer éve nem létezik. 

Bár a történet elsősorban az Újszö-
vetség eseményeit, az evangéliumo-
kat elemzi, izgalmas bibliai kalando-
zásra ad lehetőséget. A rejtélyek ki-
bogozása közben Noronha professzor
történészi szempontok alapján, egy-
fajta elemzésnek veti alá az Ószövet-
séget és az Újszövetséget. 

A Biblia vizsgálata kizárólag a tu-
dományos tények és szempontok
alapján sok vitára adhat lehetőséget.
A könyv célja azonban nem a vita in-
dítás: a szerző arra keresi a választ, ki
is volt valójában Jézus? Mit hirdetett,
s ha a jelen korban visszatérne a Föld-
re, messiásként ünnepelnék vagy
eretneknek kiáltanák ki? Mit szólna
ahhoz a valláshoz, amit ma az ő nevé-
ben gyakorolnak? 

A José Rodrigues dos Santos regé-
nyében megjelenő adatok, és idézetek
jelenetős része valós, a történet maga
azonban az író fantáziájának szüle-

ménye. Ezt nem szabad elfelednie an-
nak, aki kézbe veszi a könyvet! Aki
képes így hozzálátni az olvasásnak,
az garantáltan egy izgalmas, fordula-
tokban gazdag krimit kap, ami még
az utolsó oldalakon is képes megle-
petéssel szolgálni az olvasónak. 

Az azonban biztos, az olvasó kéz-
be fogja venni a Bibliát, átolvassa
majd az Ótestamentumot és az Újtes-
tamentumot, átgondolja az abban le-
írtakat, amitől tudásban és lélekben
egyaránt gazdagodik. 

(José Rodrigues dos Santos: A végső
titok) nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Meglelni az igazságot

Nehéz feladatra vállalkozott a
Gödöllő Táncszínház, mivel két
héten belül két bemutatóval ör-
vendezteti meg a táncot szere-
tő közönséget: március 22-én a
János vitézt mutatták be nagy
sikerrel, április 5-én pedig a
szecesszió hangulatát keltik
életre a Művészetek Háza szín-
padán. 

Pénteken két előadáson is felcsattant
a taps a Művészetek Házában, a János
vitéz című táncjáték nagy sikert ara-
tott. A művészeti együttes ifjúsági ta-
gozata a „hat nap és hat éj alatt írt
népmesét”, Petőfi Sándor művét len-
dületes előadásban jelenítette meg a
színpadon, felhasználva Jankovics
Marcell rajzfilmjének részleteit. A
koreográfiák a Cimbaliband és más
neves hazai népi együttesek zenéjére
készültek. Kukorica Jancsi/János vi-
téz szerepében Lénárt Ádámot lát-
hatta a közönség. Iluskát Philipp No-
émi, a mostohát Bali G. Bettina, a

gazdát Nagy Előd, a francia királyt
Szabó Áron, a francia királylányt
Hamvas Kinga játszotta.  Koreográfia:
Hajdú Zsuzsanna, Kézér Gabriella,
Lénárt Gábor, Vajda Gyöngyvér.

***
Április 5-én újabb premier vár a Gö-
döllő Táncszínház tagjaira, ekkor mu-
tatják be a Mozdulatba zárt hangok
cí-mű táncjátékot. Az előadás Gö-
döllő idei tematikus évéhez kapcso-
lódóan a szecesszió hangulatát kelti
életre, képet kapunk a századvég és a
béke korszakáról, amikor a látszólag
nyugodt felszín alatt már forrnak az
ellenséges indulatok. A korszakban
jelen van a szegénység, a gazdagság,

új tudományágak születnek és a kul-
túra magas szinten diadalmaskodik
minden területen.

Mint azt Vajda Gyöngyvér, a tánc-
színház vezetője lapunknak elmond-
ta, a két felvonásból álló előadás első
részében a XX. század elejének mozi-
ja elevenedik meg. A film, a korabeli
nézőtér és egy szerelmi háromszög
jóvoltából egyszerre kapunk képet a

némafilm-mozgófilm hangulatából,
valamint egyfajta korrajzot, társadal-
mi képet a „nézőtéren” zajló ese-
mények tükrében. 

A második felvonásban egy kép-
zeletbeli múzeum termeiben sétálha-
tunk, s utunk során az Egy kiállítás
képei  elevenednek a mozgás, a tánc
kifejező erejének köszönhetően. 

Muszorgszkij műve nem csak az
eredeti formában szólal meg, hanem
egy modern, az Emerson Lake and
Palmer együttes által készített rocko-
sított átdolgozást is hallhat a közön-
ség, Fodor László hangszerelésében.

A Szecesszió Évéhez kapcsolódó
előadás során a színpadon most nem

gödöllői jelenetek, hanem a századelő
kap hangsúlyt. Vajda Gyöngyvér úgy
fogalmazott, a múlt évben, a Nők Éve
keretében színpadra állított előadá-
sukban már szerepeltek azok az elemek,
amik a Szecesszió Évéhez is kapcso-
lódhatnának, ők pedig nem szeretnék,
hogy a produkciónak ismétlés érzése

legyen, ezért döntöttek úgy, hogy ezt a
különleges hangulatú korszakot ebben a
formában idézik meg. A koreográfiát
Vajda Gyöngyvér és Kézér Gabriella
készítette, a muzsikát a Castello fúvós-
ötös szólaltatja meg. jb

Csehországi testvérvárosunk, Brandys
nad Labem Stará Boleslav művészeti
iskolájának zenekara adott közös kon-
certet március 23-án a Frédéric Chopin
Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekarával
a Gödöllői Királyi Kastély Lovardá-
jában. Vendégeinket és a közönséget az
önkormányzat képviseletében Pecze
Dániel alpolgármester köszöntötte.

Testvérvárosunk iskolájában harmincöt
tanár oktatja a több mint 750 tanulót.

Bár kezdetben zongorázni és hegedülni
tanították a növendékeket, ma már a ze-
nétől a táncon át az irodalomig több
művészeti ágban oktatják a növendé-
keket. Az alapfokú művészetoktatási
intézmény 2010-ben ünnepelte fennál-
lásának 60. évfordulóját. 

A közösen előadott műsorszámokban
az összevont együttes szimfonikus ze-
nekarrá egészült ki a Chopin zeneiskola
fúvósainak közreműködésével. A kon-

cert karmesterei Lázárné Nagy And-
rea és Jaroslav Bayer voltak. 
Az est folyamán  Farkas Ferenc: Ré-
gi magyar táncok, Kókai Rezső: Kis
verbunkos zene, Antonio Vivaldi: 
G-dúr Szimfónia I. tétel és C-dúr ket-
tős verseny, Tomaso Albioni: Ada-
gio, majd a G-dúr Szimfónia, Georg
Friedrich Handel: Herkules – szvit
több tétele és Ronald Binge: Erzsé-
bet szerenád című műve hangzott el.
A koncerten közreműködött Szilágyi
Anna (hegedű) és Gungl Ádám (or-
gona), szólót játszott Laurán Apol-
ka és Hegedűs Eszter (furulya). 

jk

Gödöllő Táncszínház: két hét, két bemutató

A szecesszió hangulatát is megidézik 

Cseh-magyar közös muzsika a kastélyban

Kapcsolat a zene szárnyán



6 Gödöllői Szolgálat Város-Kép 2013. március 27.

(folytatás az 1. oldalról)
Egy olyan műről, egy olyan go-

belinről van szó, ami eltűnt, elveszett,
jelenleg pedig senki sem tudja, hogy
hol található. A szőnyeget Körösfői-
Kriesch Aladár még 1907-ben tervez-
te (saját életbölcseletét kifejezve ez-
zel), amit azután Belmonte Leo készí-
tett el. Ez a szőnyeg egyike volt azok-
nak, amit később Ferenc József meg-
vásárolt. Ezt követően a sorsa isme-
retlen, csak egy kép van róla, ami vi-
szont a kiállításon megtekinthető. A
cím azért találó, mert maga Körösfői-
Kriesch Aladár is jó kormányos volt.
Integráló személyiségként jól kormá-
nyozta, irányította családját, a mű-
vésztelep alkotóit (akik maguk is egy
nagy családot alkottak), szűkebb és
tágabb környezetét, ezen kívül más
művészeket is Gödöllőre tudott csábí-
tani, ahol azután egységesen fellépve
dolgoztak – egészen a haláláig, 1920-
ig együtt tudta tartani a művésztelep
alkotómunkáját.

A tárlaton a művész számos olyan
műalkotását és személyes tárgyát lát-
hatják az érdeklődők, amik eddig még
nem szerepeltek a nagyközönség
előtt. Ezeket magángyűjteményektől,
a Körösfői család leszármazottaitól
kapta kölcsön a múzeum, de a Gundel
Étteremből is érkezett egy festmény.
Az összeállítás egyik különlegessége
például az „Ego sum via veritas et vi-
tae” azaz „Én vagyok az út, az igazság
és az élet” című olajfestmény (ami új
korszakot, művészi hangjának megta-

lálását jelenti Körösfői életében), de a
jeles évforduló alkalmából megcso-
dálható többek között a Körösfői csa-
lád egykori gödöllői házából szárma-
zó ebédlőgarnitúra is. Az igazgató

asszony a 2014-es esztendő gödöllői
eseményeivel kapcsolatban elmond-
ta: jövőre lesz az I. világháború kitö-
résének 100. évfordulója. A magya-
rok számára szomorú véget ért ese-
mény adja a vázát a programoknak:
„A Régi ház – Kezdet és vég” elneve-
zésű tematikus év szavai Tormay Cé-
cile írnő A régi ház című, 1914-ben írt
családregényére asszociálnak. A pusz-
tulás, a pusztítás vége mindig magá-
ban hordozza az újrakezdés lehetősé-
gét, a teremtés csodáját. Erre a folya-

matra igyekeznek ráfűzni a jövő év
programjait.

Az eseményen ezt követően dr.
Gémesi György köszöntötte a márci-
us 15-én Bánffy Miklós-díjat kapott
Gaálné dr. Merva Máriát, aki idén
nyugdíjba vonul. Ebből az alkalom-
ból a polgármester külön is megkö-
szönte azt a munkát, amit az igazgató
asszony az elmúlt húsz év során a mú-
zeum élén végzett.

A sajtótájékoztató zárásaként Szol-
jár Csaba közreműködésével bemu-
tatták a Szecesszió Éve tiszteletére
készített gasztronómiai ínyencsége-
ket, a Solier Étterem és Cukrászda ál-

tal megálmodott Léda tortát, Ady
Endre tortát és számos, ebből az alka-
lomból készült desszertkülönlegessé-
get, amit a helyszínen mindenki meg-
kóstolhatott.

Ezután a Városi Múzeum új idő-
szaki kiállításának keretében Gémesi
György, köszöntőjét követően hivata-
losan is megnyitotta a Szecesszió
Évét. Majd Szücs György művészet-
történész, a Magyar Nemzeti Galéria

tudományos főigazgató-helyettese
megnyitó beszédében méltatta azt a
szellemiséget és értékteremtést, amit

a gödöllői művésztelep az utókorra
hagyott. Mint mondta, 1920 után egy
más időszak köszöntött az országra és

ezzel párhuzamosan véget ért egy
olyan korszak, ami kiemelkedő volt a
művészet szempontjából. A művész-
telep a maga korában valami olyat
hozott létre, ami hatalmas jelentőség-
gel bírt, ami előirányzata volt a ké-
sőbb kialakult modernizmusnak. Kö-
rösfői-Kriesch Aladár és társai az élet
és művészet egységét hirdették. A
szecesszió, ami többek között kivo-
nulást jelent, az ő esetében sem vélet-
len, hiszen „távol a főváros zajától”
egy vidéki helyszínen, Gödöllőn tele-
pedett le, ahol a természetközeliség
körében valósíthatta meg társaival
együtt elképzeléseit, vágyait. Az álta-
la lefektetett művészeti gondolkodás
a mai napig érezteti hatását.

Az eseményen a Cantus Ludus
Énekegyüttes, valamint Kriesch Bar-
bara és Szentes Anna, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem növendékei-
nek muzsikája csendült fel.

A tárlat november 3-ig tekinthető
meg.

(kr)

Újabb év a minőségi kultúra jegyében

Életérzések a századfordulón

(folytatás az 1. oldalról)
Az előadás minden évben az egy-

házközség példás összefogásának
köszönhetően valósul meg, bár a pas-
sió játékban harmincheten állnak a
hívek és az érdeklődők elé, sokak
áldozatos munkája teszi lehetővé, hogy
ez a régi hagyomány tovább éljen. Az
idén Jézust Ferencz László, Pilátust
Maresch Dániel, Annás főpapot Koós
Albert, Kaifás főpapot Magyar
Bertalan, Heródest Wesselényi Mol-
nár Valentin személyesítette meg. 

Jézus szenvendései az egyházi litur-
giában és a néphagyományban is meg-
jelennek.

A nagycsütörtök esti oltárfosztás so-
rán eltávolítják az oltár minden díszét,
és fehér lepellel takarják le, annak jel-
képeként, hogy Jézust is megfosztották
ruháitól, és elkezdődött szenvedései-
nek sorozata. Ekkor a harangok is el-
hallgatnak, a szólás szerint Rómába
mennek. Nagypéntek gyászünnep, Jé-
zus szenvedésének és kereszthalálának
napja. A keresztény középkorban gyö-
kerezik a nagypénteki tűzgyújtás szo-
kása, felidézve, hogy hajnalban, ami-
kor Jézust Pilátus elé vitték, a szolgák
és katonák tüzet gyújtottak, amellett
melegedtek. Másutt nagypéntek esté-
jén a templom mellett gyújtottak tüzet,

annak emlékére, hogy amikor Jézus
sírját őrizték, a tűz mellett virrasztot-
tak. A nagypénteken sötét és dísztelen
templomokat nagyszombat reggelére
virágokkal, zöld ágakkal díszítik fel,
hiszen ez a nap a feltámadás jegyében
zajlik, este „visszajönnek“ a harangok
is, a templomokban pedig új tüzet
gyújtanak. Régebben szokás volt, hogy
a mise után a megszentelt tűzből né-
hány széndarabkát hazavittek, s ké-
sőbb azt használták fel, hogy jó termés
legyen, vagy elemi károkat hárítsanak el.

Húsvétvasárnap a feltámadás napja.
Sok országban szokás a napfelkel-
tét hegy tetején várni, egyrészt, mert
a felkelő nap Krisztus feltámadásának
bizonyítéka.
Magyar vidé-
keken e nap
hajnalán a nők
a keresztekhez
indultak imád-
kozni, énekel-
ni, ezt az áj-
tatossági for-
mát nevezték
Jézus keresé-
sének. A haj-
nali mise után,
ahol tehették,
hazafele me-

net a patakban mosakodtak meg, hogy
frissek és egészségesek legyenek. A
húsvétvasárnapi szertartások közül
már a X. század óta igen elterjedt az
ételszentelés, főként bárányt és kenye-
ret, később sonkát, kalácsot és tojást is
szenteltek. Sok helyen ennek a maradé-
kát eltették, a szentelt sonka csontját
például kiakasztották a gyümölcsfákra,
hogy sok gyümölcs teremjen, a kenyér
vagy kalács morzsáját a tyúkoknak ad-
ták, hogy sokat tojjanak.

A korai kereszténység idejében nagy-
szombaton kereszteltek, majd a húsvét-
vasárnapot követő, úgynevezett fehér-
vasárnapon vetették le a keresztelés-
kor kapott fehér ruhát.

Az ünnepkör tulajdonképpen nem ér
véget a fehérvasárnappal, a húsvétot
követő 50. napon tartott pünkösd, a
Szentlélek eljövetelének ünnepével tel-
jesedik ki. (bdz)

Húsvétra készülve

Besnyői Passió
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Március 30-án
szombaton 
9-11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535-5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Ugri: Nevéhez mérte egy hihetetlenül
aktív pörgős, fél év körüli szuka kutyus.
Családkutyának, kertbe, gyerekek mel-
lé kitűnő választás lenne.

Miki: Középkorú, tacsikeverék kan
kutyus. Sajnos gazdája nem jelent-
kezett érte. Nehezen viseli a kennel-
beli életet, így nagyon szeretne gaz-
dihoz költözni akit élete végéig szol-
gálhat. Kinti-benti tartásra ajánljuk.

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06-20-55-48-450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen. 

Ancsa: 1 év közüli, nagyon félénk,
pihe-puha bundájú, kistestű hölgy.
Két babájával együtt dobták ki őket
Gödöllőn. Az egyik kismanó már
gazdis, a másik is reméljük hamar el
fog kelni, de Ancsának is szeretnénk
szerető, gondoskodó gazdit találni.

Kölykök: Bözsi mama kölykei to-
vábbra is szeretnének családi kör-
nyezetben felnőni a telep helyett.
Már játékosak, elevenek a kölykök
minden rosszaságával együtt.

Ez a kedves fiatal cica keresi gaz-
dáját. Szelíd, hízelgős, bebocsátást
kért, de 3 másik mellett nem tudom
megtartani. 
Tel: 06-20-9547-249

Roland, az olimpiai bajnok Kö-
kény Roland kajakosról elneve-
zett parlagi sas tetemére buk-
kantak március 17-én, Békés
megyében a Körös-Maros Nem-
zeti Park Igazgatóság (KMNPI)
természetvédelmi őrei.

A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) parlagi sas
védelmi programjának szakemberei
riasztották a KMNPI munkatársait,
mert egy tavaly műholdas nyomkö-
vetővel felszerelt parlagi sas napok
óta azonos helyről sugárzott jeleket.

Sajnos a segítség későn érkezett, a
természetvédelmi őrök már csak a
pusztulás tényét tudták megállapítani.
Roland görcsös lábakkal egy róka te-
temétől pár méterre feküdt, amely je-
lek egyértelműen mérgezésre utalnak.
Azt, hogy a róka szintén mérgezés ál-
dozata lett vagy szándékosan, mérge-
zett csaliként került a területre a nyo-
mozás során fog kiderülni. A hely-
színről a nyomok rögzítése után a te-
temeket a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Állategészségügyi
Diagnosztikai Igazgatóságára szállí-
tották, ahol további vizsgálatokat vé-
geznek, többek között megállapítják a
halál okát.  A KMNPI ismeretlen tet-
tes ellen feljelentést tett természetká-
rosítás, visszaélés méreggel és állat-
kínzás gyanújával.

Különös aktualitást ad ennek a szo-
morú eseménynek, hogy pár hete si-
került meggyógyítani és a természet-
be visszaengedni egy mérgezetten és
több söréttel a testében talált parlagi
sast, amit a műholdas jeladójának fel-
szerelésekor Dombi Rudolfról (Kö-
kény Roland párja a 2012-es londoni

olimpián aranyérmet nyert kajak ket-
tősben) nevezték el az MME munka-
társai. A védett és fokozottan védett
madarak jeladóval történő felszere-
lése a tudományos eredményeken fe-
lül sokat segíthet a madarakra lesel-
kedő veszélyek és a bűncselekmé-
nyek felderítésében is. Előfordul,
hogy idejében sikerül segítséget nyúj-
tani egy bajba jutott egyednek. Sajnos

azonban a mérgezéses bűncselekmé-
nyeknél használt szerek olyan gyor-
san fejtik ki hatásukat, hogy erre mi-
nimális az esély, viszont ilyenkor is a
mérgezett állatok felderítésével és a
területről történő eltávolításával to-
vábbi tragédiákat előzhetünk meg.

A parlagi sas világszerte veszélyez-
tetett faj, az Európai Unió egyetlen
jelentős állománya a Kárpát-meden-
cében, elsősorban hazánkban találha-
tó. Az állomány azonban kicsi és sé-
rülékeny. A hazánkban a ragadozó

madarak ellen elkövetett bűncselek-
mények száma pedig egy nagyság-
renddel felülmúlja az összes környe-
ző országét. 2013-ban eddig 13 ma-
dármérgezéses esetre derült fény,
melynek során legkevesebb 26 védett
madár (13 egerészölyv, 3 rétisas, 3
parlagi sas, 3 kékes rétihéja, 2 vetési
varjú, 2 holló) valamint számos róka,
borz, nyest és kutya pusztult el.     mme

A Duna-Ipoly Nemzeti Park
munkatársai által koordinált
kétéltűmentési akció során
2013-ban már csaknem 31
ezer védett kétéltű jutott át biz-
tonságban a 311-es út mentén
kihelyezett terelőkerítés segít-
ségével, a Farmos melletti
Nagy-nádas területére.

Az idei nagy számú békapopuláció-
nak különösen örülnek a szervezők,
ugyanis a tavalyi rendkívüli aszályos
évben mindössze másfél ezer békát

mentettek, de úgy tűnik, az időjárás
szeszélyeinek kivédésére a természet
megfelelően felkészült.

További bizakodásra ad okot, hogy
az Európai Unió által támogatott pá-
lyázat keretében elkészült a Hajta-
menti vizes élőhelyek természetvé-
delmi célú vízpótlását lehetővé tévő
rendszer. Ennek segítségével száraz
időben, a térség mocsaraiban vissza-
tartható az ökológiailag szükséges
vízmennyiség, amely nem csak a bé-

kák számára kedvező, de például a
mezőgazdasági termelők aszálykárai
is csökkenhetnek.

A közúti kétéltűmentési akció ke-
retében már hetedik éve napról-napra
pontosan rögzítik, hogy éppen hány
béka és gőte kerül a vödrökbe. Ennek
köszönhetően tudják, hogy 2013.
március 13-án megmentették a 250
ezredik állatot. Ezzel Farmos végér-
vényesen bekerült a legnagyobb hazai
kétéltűmentő helyek sorába.

A békák vonulását a néhány napra
visszatérő tél ugyan megszakította, de

a hó elolvadását követően, várhatóan
pár napon belül újra vonuló békák, és
az őket megmenteni igyekvő emberek
tűnhetnek fel az út mentén.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park idén is
lehetőséget kínál az érdeklődő csalá-
doknak, óvodáknak, iskoláknak, hogy
a mentési akcióban tevékenyen részt
vegyenek. Örömteli, hogy évről-évre
növekszik a látogatók száma, az idei
évben már 25 intézmény, és mind-
összesen 850 fő látogató jelezte rész-

vételi szándékát. A mentés során
megismerhető az idei év kétéltűje, a
barna ásóbéka (ez a faj adja a meg-
mentett egyedek 95 százalékát), de jó
eséllyel találkozhatunk vöröshasú un-

kával, zöld levelibékával, dunai tara-
josgőtével is. A felsorolt fajokon kí-
vül még 5 kétéltű és 5 hüllőfaj jelen-
létét sikerült a területről kimutatni, de
ha véletlenül épp nincs béka (száraz
időben, vagy talajmenti fagyok esetén
előfordul ilyen is), a vödörbe esett bo-
garak, pókok, ezerlábúak világa ak-
kor is rengeteg érdekes felfedezni-
valóval kecsegtet.

További információ:
www.dinpi.hu, http://asobeka.blog.hu

Újabb jeladós parlagi sast mérgeztek meg

Állatkínzás Békésben
Eljött az idő, hogy a téli lustálko-
dás után kisebb munkálatokba
kezdjünk. Irány a kert, tegyük
rendbe, mire zöldellni kezd!

Március

Pázsit: kezdjük el a gondozást!
A hónap végén nyírjuk le a füvet. Utá-
na távolítsuk el a mohát és a filces ré-
szeket, hogy a fű jól tudjon szellőzni. A
gyomokat ássuk ki, majd használjunk
hosszan ható gyeptrágyát. A nagymé-
retű kopár területeket nyár elején ves-
sük be újra fűmaggal.

Metszés: a rózsák visszavágása
Amint már nem várhatók kemény fa-
gyok, és a rügyek duzzadni kezdenek,
itt az ideje, hogy egészen az egészsé-

ges részekig visszavágjuk a beteg,
gyenge és fagykárosodott hajtásokat –
méghozzá mindig ferdén, körülbelül 
1 cm-rel egy kifelé álló rügy (szem) fö-
lött.

Vetés: előnevelés az ablakpárkányon
Számos nyáron virágzó növény ké-
sőbb, a kertben gyorsabban kivirág-
zik, ha előneveljük. Ehhez a magokat
egyenletesen osszuk el a palántaföl-
dön, majd szórjunk rá vékony réteg-
ben földet, óvatosan locsoljuk meg,
fedjük be átlátszó fóliával, és állítsuk
világos, meleg (20 fok) helyre.

Ültetés: a gumók és hagymák előhaj-
tatása
A dáliák, a begóniák és a kardvirágok
is előbb nyílnak a szabadban, ha gu-
móikat most bent a házban előhaj-
tatjuk. Ültessük el őket laza földbe,
majd állítsuk melegbe és sötétbe.
Amint megjelennek rajtuk a bimbók,
keressünk számukra világos és hűvös
helyet.

Gondozás: kártevőirtás
A bent átteleltetett balkon- és dézsás
növényeknél ellenőrizzük, hogy nem
támadták-e meg őket a közönséges ta-
kácsatkák, a levéltetvek. 

Olajtartalmú növényvédő spray-kel
hamar megszabadulhatunk tőlük. A
földbe szúrható speciális növényvé-
dő rudacskák pedig hetekig védelmet
biztosítanak az újabb fertőzés ellen.

Dézsás növények: előkészítés, metszés
Az áttelelt növényeknél vessünk véget a
téli álomnak: tegyük őket világosabb
(például lépcsőház) és melegebb (2-3
fok) helyre, gyakrabban locsoljuk, és
hetente 1-2 alkalommal tápoldatoz-
zuk. Távolítsuk el a beteg, elnyúlt és
vadhajtásokat, és metsszük a növé-
nyeket formára.

Április
Pázsit: nyírás és új gyep telepítése
Amikor az átlaghőmérséklet 10 fok
fölé emelkedik, már hetente kell nyír-
ni a füvet. Most új füvet is telepíthe-
tünk. Ehhez a száraz talajt lazítsuk fel,
egyengessük el, tisztítsuk meg a gyo-
moktól, majd gereblyézzük bele a fű-
magokat, és óvatosan locsoljuk meg.

Metszés: ritkítás
Azokat a tavasszal virágzó cserjéket,
melyek a több éves fás szárakon virá-
goznak, mint például az aranyfa, vi-
rágzás után ritkítsuk meg. A nyáron
virágzókat (például a hortenzia) most
alaposan vágjuk vissza, hogy új hajtá-
sokat és sok virágot hozzanak.

Vetés: gondoskodjunk a nyári virá-
gokról
Az érzékeny egynyári virágokat, mint
például az őszirózsa és a rézvirág, me-
legágyba vagy fólia alá vessük; a nem
érzékeny fajtákat, mint például a bük-
köny, közvetlenül a szabadba. Már
12-15 fokon kicsíráznak, és a hűvö-
sebb időt is kibírják.

Ültetés: eljött az idő!
Ideális időszak a cserjék, a rózsák, a
dísz- és gyümölcsfák elütetésére. Az
öregebb cserjéket tőosztással szaporít-
hatjuk. A balkonládákat és a dézsákat
a hónap közepétől ültethetjük be –
éjszakai fagyok esetén állítsuk őket
egy védelmet nyújtó falhoz.

Gondozás: trágyázás
A visszavágott rózsáknak, cserjéknek
és fáknak most egy jó adag trágyára
van szükségük ahhoz, hogy nyáron
bőségesen virágozzanak. Rügyfakadás
előtt lassan ható organikus trágyát, 
rügyfakadás után komplex ásványi trá-
gyát adjunk nekik.

Dézsás növények: átültetés
Ha a gyökerek már kibújtak a dézsa
alján lévő lyukon, a növénynek új, 2-3
cm-rel nagyobb átmérőjű dézsára van
szüksége. A növényeket ültessük friss,
speciálisan dézsákba való földbe (ás-
ványtartalmú), lássuk el hosszan ható
trágyával, és locsoljuk meg. 

Tavaszi megújulás

Tennivalók a kertben

TÁJÉKOZTATÁS AZ EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRÓL

Március 25-30-ig: dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
Április 8-13-ig: Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97. 
Április 15-20-ig: dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.
Április 22-27-ig: Kovavet Bt. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Már több mint negyedmillió kétéltűt mentettek meg
Munkában a természetvédők 
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Lenyűgöző teljesítménnyel, idén
sorozatban harmadszor jutott a
Világkupa döntőjébe a magyar
férfi kard csapat, amely a moszk-
vai döntőben a házigazda orosz
csapatot felülmúlva lett Világku-
pa győztes.

A két gödöllőit, Gáll Csabát és Gémesi
Csanádot, valamint két Vasas kardozót,
Szilágyi Áront és a Iliász Nikolászt a
soraiban tudó magyar válogatott a 16
csapatot felvonultató moszkvai Vk-n a
nyolcaddöntőben az USA csapatát, a ne-
gyeddöntőben Romániát, míg az elő-
döntőben Ukrajna legjobbjait verte meg
magabiztosan. A fináléban következett a
toronymagas esélyes, ráadásul a házi-
gazda szerepét is betöltő orosz váloga-
tott. A mindvégig kiélezett asszókban
egy tussal sikerült felülmúlni riválisain-
kat, így Madrid után az orosz főváros-
ban is a dobogó legmagasabb fokára áll-
hatott fel a magyar kardcsapat.

Egyéniben 128 indulóból az olimpiai
bajnokunk, Szilágyi Áron teljesített a
legjobban, aki eddigi két bronzérme
mellé ezúttal az 5. helyet szerezte meg.
A gödöllői vívók közül Gémesi Csanád
jutott legtovább, Őt éppen honfitársa,
Szilágyi ütötte el a 16 közé jutástól és a
25. helyen zárta a viadalt, míg Gáll Csa-
bának egy asszó kellett volna a 64 közé
jutáshoz, de vé-
gül ez nem sike-
rült és
összességében a
csalódást keltő
80. helyen vég-
zett.
Moszkva, férfi
kard csapat Vk
Nyolcaddöntő:
Magyarország –
Egyesült Álla-
mok 45:35. Ne-
gyeddöntő: Ma-
gyarország –

Románia 45:36. Elődöntő: Magyaror-
szág – Ukrajna 45:40.
Döntő: Magyarország – Oroszország
45:44. Végeredmény: 1. Magyarország
(Gáll Csaba, Gémesi Csanád, Iliász Ni-
kolasz, Szilágyi Áron), 2. Oroszország,
3. Korea.
Moszkva, férfi kard egyéni Vk, vége-
redmény: 1. Kovalev (orosz), 2. Occ-
hiuzzi (olasz), 3. Gu (koreai) és Kindler
(német), 5. Szilágyi Áron, …20.Iliász
Nikolasz, ...25. Gémesi Csanád, ...28.
Lontay Balázs, ...65. Gémesi Bence,
...80. Gáll Csaba.         -tl-

Vívás – Kard Világkupa siker gödöllőiekkel

Újabb magyar csapatarany

Teljesítette minimális célkitű-
zését a TEVA-Gödöllői Röplab-
da Club csapata. A lányok le-
zárták a TF elleni párharcot, ny-
erni tudtak idegenben, így be-
jutottak a bajnoki döntőbe.

A TF-Aluprof elleni elődöntő negye-
dik találkozóján úgy lépett pályára a
Gödöllő, hogy ha nyernek, akkor vég-

re készülhetnek a döntőre. A másik
ágon már korábban kiderült, hogy a
Vasas-Óbuda a finalista, akik 3–0-ás
összesítéssel múlták felül a Békés-
csabát az elődöntőben. A kispadon is-
mét Ludvig Zsolt ült, aki jól moti-
válta a csapatot, ugyanis az első szett
megingásától eltekintve magabiz-
tosan verte idegenben riválisát, ezzel
az egyik fél harmadik győzelméig tar-

tó párharcban 3–1-es összesítéssel ju-
tott be a női NB I. idei fináléjába a
Gödöllő.
A szintén az egyik fél harmadik győ-
zelméig tartó döntő első találkozóját
majd Gödöllőn rendezik április 10-
én. Következő számunkban a döntő
részletes programját is olvashatják
majd. Az összes találkozót élőben
közvetíteni fogja a DigiSport csa-
torna.
Női NB I. elődöntő, 4. mérkőzés
TF-Aluprof Budapest – TEVA-Gö-
döllői RC 1:3 (23, -13, -18, -17)      

-lt-

Röplabda – Jöhet a Vasas és a revans

Döntős a TEVA-GRC

Nem megy egyelőre a ráját-
szásban a Gödöllői Bikák futsal
csapa-tának, akik ezúttal hazai
pályán maradtak alul a nagy ri-
vális Újszegedi TC ellenében
5–3-ra.

Fogy az előnye a dobogó harmadik
fokán álló Gödöllőnek, míg vészesen
távolodik az első kettő a mieinktől.
Talán így lehetne összegezni a ráját-
szásban lejátszott két találkozó után a
futsal NB I felsőházának helyzetje-
lentését gödöllői szemszögből.
A 4. helyen álló és hat ponttal a Biká-
kat üldöző Újszegedi TC az idén már
többször is borsot tört Baranyai Pál
csapata orra alá és úgy látszik, hogy
élvezik, ugyanis ezúttal is ők örülhet-
tek a három pontnak. A találkozó
nagy részében gyengén, lassan és öt-
lettelenül szövögették játékukat a mi-
eink, míg a vendégek szinte minden
hazai hibát góllal büntettek, ezmellett
pedig remekül védekeztek.
Az újabb Bikák vereség azt jelenti,

hogy már csak 3 pont az előny az ül-
döző szegediekkel szemben a 3. he-
lyért folytatott csatában, míg a 2. he-
lyen álló Berettyóújfalu már-már el-
érhetetlen távolságba kerül, ha így
folytatja városunk futsal csapata a sz-
ereplését. A magyar válogatott olasz-
országi Európa-bajnoki selejtező tor-
nája miatt két hétig szünetel a bajnok-
ság, a pihenőben talán sikerül rendez-
ni a sorokat a csapat háza táján. 
Futsal NB I. felsőházi rájátszás, 2.
forduló: Gödöllői Bikák-Vasas Phi-
ton – Újszegedi TC 3–5 (1–1) Gól:
Vidák Balázs (2), Jakab Dávid          -li-

Futsal – Nyeretlen Bikák

Nyeretlenül a rájátszásban

Két hét kényszerpihenő után
húsvét hétvégéjén ismét pályá-ra
lép a Pest megyei I. osztályú lab-
darúgó bajnokság 10. helyén álló
Gödöllői SK csapata, méghozzá
idegenben.

Jenei Sándor csapata remekül kezdte a
tavaszt, előbb az őszi bajnok Veresegy-
ház ellen ért el döntetlent idegenben,
majd hazai pályán verte magabiztosan a
Hévízgyörk együttesét.
Sajnos, a lendület nem maradhatott
meg, ugyanis előbb a havazás szólt köz-
be és maradt el a Halásztelek elleni ta-
lálkozó, majd a Pécel visszalépése miatt
volt szabadnapos a csapat. 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy jót tett-
e a fiatal gárdának a kényszerpihenő,
amit csak akkor tudunk meg, ha ismét
pályára lépnek Sipeki Attiláék. Min-
denesetre a Pécel elleni három bajnoki
pontok meccs nélkül is járnak a Gödöl-
lőnek, így jelenleg 25 pontjával a 10.
helyen állnak a tabellán.
A következő ellenfél március 30-án a 28
ponttal és egy pozícióval előrébb álló
Tárnok együttese lesz majd idegenben,
egyszóval igazi "hatpontos" mérkőzés
következik, majd a szintén a GSK előtt
álló Kisnémedi vendégei lesznek labda-
rúgóink. A Gödöllői SK legközelebb
április 13-án lép pályára hazai környe-
zetben. -ll-

Labdarúgás – Folytatás idegenben

Szünetben is nyert a GSK

Az elmúlt heti kiesési ranga-
dón alulmaradó Gödöllői KC
Nyíregyházán próbálta meg ki-
köszörülni a csorbát, sajnos
sikertelenül, ugyanis a házi-
gazdák jobbnak bizonyultak
Bartos Gábor együttesénél.

A lényegesen nagyobb játékerőt kép-
viselő hazaiak már a találkozó elején
megmutatták, hogy ki a jobb csapat,
7–1-re vezettek néhány perc leforgá-
sát követően. A gödöllőiek a szünetig
ugyan faragtak a hátrányból, de a
folytatásban sem változott a játék ké-
pe, azaz a mieink rohantak az ered-
mény után, több-kevesebb sikerrel. A
végjátékra elfogyott az erő és a re-
mény is, így újabb vereséget szenve-

dett a GKC. A 16. játéknapot követő-
en 6 pontjával a 11., kieső helyen áll
városunk csapata az NB I/B keleti
csoportjában.
Mácsár Gyula junior csapata tovább-
ra is remekel a tavasszal. A fiatalok
Nyíregyházán is nyerni tudtak, ezzel
még pontot sem veszítettek a tavaszi
fordulókban és tartják 6. helyüket a
bajnoki tabellán.
A következő fordulóban, március 30-
án a Békési FKC csapatát fogadja a
Gödöllő a Hajós iskola tornatermé-
ben. A juniorok 16 órától, míg a fel-
nőttek 18 órától lépnek pályára.
NB I/B. Keleti-csoport, 16. forduló
Nyíregyháza-Nyír-Komplett – Gö-
döllői KC 36–31 (17–13) 
Juniorok: Nyírsuli – GKC 23–26  -tt-

Kézilabda – Parádézó juniorok

Keresi az utat a GKC

Az elmúlt fordulóban még az
érmes álmaikat dédelgették a
Gödöllői Sakkbarátok kettes
csapa-tának tagjai, de a kóka-
iak szertefoszlatták ezeket az
álmokat, miután hazai pályán
verték meg a GSBE kettőt.

Alaposan visszavágtak a kókaiak a
múlt év őszén Kókán elszenvedett 1
pontos vereségért a Gödöllői Sakk-
barátok második csapatának. A gö-
döllőieknek mindössze egy döntet-
lent sikerült elérnie négy vesztett
parti mellett. A dobogós  remények

ezzel elszálltak, a hátralévő két for-
duló után a csapat várhatóan a 4.,
vagy 5. helyen végezhet.
Pest megye I/A osztály 
GSBE II. – Kóka 0,5-4,5
Döntetlen: Kőszegi L.; Vesztett: dr.
Tallós E., Lenkei R., Fehér M.,
Knon M. -vb-

Sakk – Kókai revans

Elszállt dobogós remények

A Gödöllői Taekwon-Do SE idei
első nemzetközi versenyén a
közeli Szlovákiában szereplet,
amelyen a 17 versenyzőt dele-
gáló klub 24 érmet szerzett.

Czeba Mihály, 6. danos mester fel-
készítésével a gödöllői csapat a ver-
senyen számos külföldi csapat több
száz versenyzőjével mérte össze tudá-
sát. A versenyen gyermek lány kate-
góriában kiemelkedően teljesített Ba-
li Zsófia, aki formagyakorlat és küz-
delem kategóriában is aranyérmet
szerzett. A legjobban teljesítő gyer-
mek fiú versenyző Faragó Levente
volt, aki 2 bronz- és egy aranyérem-
mel gazdagodott. Hasonló sikereket

ért el az ifi kategóriában legjobban
teljesítő fiú versenyzőnk, Som Ró-
bert, aki szintén 1 arany- és 2 bronz-
érmet kapott. Felnőtt női zöld öves
kategóriában Dányi Leonetta egy
ezüst- és egy bronzérmet szerzett,
míg Bontovics Babett, 4. danos mes-
ter ismét aranyérmes lett, majd a ver-

senyszáma után Vajkovics Ferenc 2.
danos mesterrel bíróként képviselte
az országot.

A Sportegyesület egész évben várja a
jelentkezőket. Aki ki szeretné próbál-
ni az ITF -taekwon-dot, minden ked-
den és csütörtökön a Gödöllői Művé-
szetek Házában 16:30-18.00-ig meg-
teheti az edzések helyszínén. Jelent-
kezni lehet Czeba Mihály 6. danos
mesternél a helyszínenen vagy tele-
fonon: 06-20/5304957. -il-

Küzdősport – Gödöllői Taekwon-do SE sikerei

Nemzetközi megmérettetés

2015-ben újabb nagyszabású
rendezvény házigazdája lesz
Gödöllő. Az Európai Egyetemi
Sportszövetség portugáliai
ülésén úgy döntött, hogy Gö-
döllő rendezheti meg az Egye-
temi 7-es rögbi Európa-baj-
nok-ág döntőjét.

A 2016-os nyári játékokon már olim-

piai számnak számító 7-es rögbi
hazánkban is egyre nagyobb teret
hódít, mí sem bizonyítja ezt job-
ban, hogy a Gödöllői Ördögök
csapata egyre sikeresebb ebben a
sportágban. Az egyetemi rögbi
kontinensviadalt 2015. július 
22-26. között rendezi majd a
Szent István Egyetem és a város
közösen. -li-

Rögbi – 2015-ben Gödöllőn az egyetemi rögbi európai elitje

Európa bajnokságot rendez Gödöllő

A gödöllői „Margita 344,2”
Turisztikai és Sport Egyesü-
let májusban Gödöllő-város-
ismereti túraversenyt ren-
dez, amivel szeretne csatla-
kozni a Szecesszió Éve
Gödöllőn 2013. rendezvény-
sorozathoz.

Ez a verseny ötvözni kívánja a
szabadidősportot és a kulturális

értékeket felkutató, ismertető tu-
risztikát. A verseny nem hagyhatja
ki az emblematikus helyeket, hi-
szen nem csak gödöllőiek részére
hirdetjük meg, hanem a gödöllő-
ieknek is szeretne olyan rejtett
kincseket bemutatni, ami mellett a
hétköznapok során mi is elhala-
dunk. A helyieket és a nem gö-
döllőieket külön fogjuk értékelni.
A rendezvény az igen népszerű

Margita kupa része, amire eddig
már 72-en neveztek.
A túraverseny kiírása megtalál-
ható az egyesület honlapján:
http://www.margita344-2.hu/ese-
menyek/godollo_varosismereti_v
erseny/63
Rendezvény időpontja: 
2013. május 26. vasárnap 
Rajt-Cél: 
Gödöllő Városháza (Fő tér)

A látszat csal: a szegediek
fejben is jobbak voltak...

Városismereti Verseny Gödöllőn
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G. Merva Mária: 

ÍRÓK ÉS MÚZSÁK GÖDÖLLŐN

című könyve második, bővített
kiadásának bemutatója

2013. március 28-án 
csütörtökön 17 órakor

a múzeum földszinti 
időszaki kiállítótermében

A könyvet bemutatja:
Szőcs Géza

költő, kormánybiztos
Ráckevei Anna

színművész
Mészáros Márton
irodalomtörténész

****

Megnyílt a múzeum új időszaki
kiállítása a földszinti teremben

A jó kormányos. Körösfői-Kriesch
Aladár (1863 – 1920)

emlékkiállítás

Megtekinthető november 3-ig, 
szerdától vasárnapig 
10 és 16 óra között

Gödöllői Városi Múzeum 2100
Gödöllő, Szabadság tér 5.

tel. 28-422-003, e-mail:
gmuzeum.g@gmail.com

A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában

Plakátkiállítás Körösfői 150 
címmel látható csoportos kiállítás

Résztvevők: Bernát Barbara, Jánosi Nikolett, Kontár
Emese, Nádi Boglárka, Csepella Olivér, Gilicze Gergő
és Körös János tervezőgrafikus hallgatók
Tanáraik: Juhász Márton tipográfus és Orosz István
grafikusművészek 

A kiállítás megtekinthető 2013. április 28-ig, min-
den szombaton és vasárnap 14-17 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is

GIM-Ház, Körösfői utca 15-17. 
Telefon/fax 28-419-660.
gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

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

Március 25-31-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Április 1-7-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
ÜGYELETEK

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS – DEÁK TÉRI GARÁZSOK

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák Ferenc té-
ren található üres garázsait.

A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2013. december 31. napjáig
szóló. 
A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.

A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási
időben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda III. emelet 303. számú he-
lyiségében, illetve érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es telefonszámon.

A Gödöllői Polgármesteri Hiva-
tal munkatársat keres adóható-
sági adminisztrátori, ügyintézői
munkakörbe.

– a munkakör alapfeladata: az adóiroda
adminisztrátori feladatainak teljes körű
ellátása, iktatás előkészítése, iratkészí-

tés, ügyintézés.
– képesítési előírás: középiskolai vég-
zettség, gépíró, szövegszerkesztő ké-
pesítés,  közgazdasági szakképesítés
vagy pénzügyi- számviteli szakképe-
sítés és az OKJ szerint: valamely kö-
zépfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi
számviteli szakképesítés, általános
gazdasági és statisztikai ügyintéző.
Microsoft office programok ismerete.

– közigazgatási szervnél adóigazgatási
területen szerzett tapasztalat, közigaz-
gatási alapvizsga előnyt jelent.
A jelentkezéseket az önéletrajz meg-
küldésével személyesen, vagy postai
úton kell benyújtani Gödöllő város
jegyzőjének címezve (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2013. március 29.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a Gödöllő, Ady Endre
sétányon (5849/1 hrsz.) található
„Gomba”, valamint a Palota-kert 4.
szám (5891/5/A/38 hrsz.) alatt talál-
ható, tulajdonát képező nem lakás cé-
lú helyiségek bérbevételére.

Gödöllő Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a helyiségek üzleti célú
bérbeadását 28/2013. (II. 14.) sz. önkor-
mányzati határozatával rendelte el.

A bérbe vehető helyiségek:
1., Gödöllő, Ady Endre sétány, 5849/1
hrsz. Alapterület: 10 m2

Közmű ellátottság: víz, villany, közcsa-
torna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági
festés célszerű
Bérleti díj irányár: 29.298 Ft/m2/év
díjtétel alapulvételével: 24.415 Ft/hó +
ÁFA. Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, az épület helyi védett-
ség alatt áll.
2., Gödöllő, Palota-kert 4., 5891/5/A/38
hrsz. Alapterület: 14 m2

Közmű ellátottság: víz, villany, távfűtés,
közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági
festés célszerű
Bérleti díj irányár: 40.023 Ft/m2/év
díjtétel alapulvételével: 46.694 Ft/hó +
ÁFA. Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, azonban a szintén Pa-
lota-kert 4. szám alatt található, önkor-
mányzati tulajdonú közös WC-mosdó
helyiség használóihoz történő csatlako-
zás lehetséges (külön megállapodással,
díjazással). 

A bérleti jogviszony időtartama: hatá-
rozott, 10 év + 10 év előbérleti jog. 

A helyiségek megtekintésére a (28) 529-
171-es telefonszámon időpont egyez-
tethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala,
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., III.
emelet 303. sz. helyiség.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. március 29., 10 óra.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiségek bérbevételére magánsze-
mély, jogi személy, vagy nem jogi sze-
mély gazdasági társaság pályázhat. A je-
lentkezéskor a magánszemély pályázó
köteles bemutatni személyazonosító ok-
mányait, egyéni vállalkozó ezen túlme-
nően egyéni vállalkozói igazolványát,
gazdasági társaság a társaság cégbírósá-
gi bejegyzését tanúsító cégkivonatot,
valamint aláírási címpéldányt.
– A pályázó pályázatában köteles kifej-
teni a folytatni kívánt tevékenységet, a
helyiségbérleti díjak irányárai alapján
megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát,
valamint nyilatkozni arról, hogy a bér-
bevételi feltételeket elfogadja.
A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint
bérlő helyiségbérleti szerződést köt,
melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból
eredő jogokat és kötelezettségeket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiségben
folytatni kívánt tevékenységhez szük-
séges /hatósági/ engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak olyan
pályázóval köthető, aki vállalja a bérleti
díj értékállóságának biztosítását oly mó-
don, hogy a bérleti díjat a bérbeadó a
szerződés időtartama alatt minden évben
a jegybanki alapkamat mértékének meg-
felelő százalékban növelheti.
– A helyiség használatából eredő köz-
üzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt

terheli.
– A helyiségek nem adhatók bérbe bár,
borozó, italbolt, kocsma működtetése,
valamint játékterem üzemeltetése, ero-
tikus áruk forgalmazása és szexuális
szolgáltatás céljára.

A pályázati eljárás:
A pályázati eljárás lebonyolítására a hi-
vatkozott határozat alapján, az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.) sz.
önkormányzati rendelet 32. §-a előírá-
sainak megfelelően kerül sor.
A pályázatokat zárt borítékban, a meg-
adott helyen és határidőben kell benyúj-
tani.
A pályázatok nyilvánosan, a benyújtási
határidő lejártakor kerülnek felbontásra,
melyről jegyzőkönyv készül. A boríték-
bontástól számított 15 nap határidőben
az ajánlat egy ízben, írásban módosít-
ható, kizárólag a helyiségbérleti díj ösz-
szegének vonatkozásában.
A beérkezett pályázatokról a Gazdasági
Bizottság értékelése alapján a képviselő-
testület dönt.
Több azonos időben, azonos tartalom-
mal beérkezett pályázat esetén a Gazda-
sági Bizottság javaslatára a képviselő-
testület árverés kiírásáról hoz döntést,
mely árverésre a Gödöllő város nemzeti
vagyonáról szóló 8/2012. (III. 8.) sz. ön-
kormányzati rendelet 4. számú mel-
lékletét képező Árverési Szabályzat ren-
delkezései az irányadók.
Amennyiben a benyújtási határidőben
érvényes pályázat nem érkezik be, illet-
ve a pályázati eljárás eredménytelen, a
pályázati felhívás folyamatosan köz-
zétételre kerül.
A helyiségek bérbevételével kapcsolat-
ban további információ a (28) 529-171-
es telefonszámon kérhető.

Felhívás

2012. évi taggyűlési határozatok

9/2012 (06. 29.) sz. taggyűlési határo-
zat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése nem fogadja
el a Társaság 2012. évi üzleti tervét.

10/2012 (06. 29.) sz. taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése felkéri a Tár-
saság ügyvezető igazgatóját, hogy a
Társaság 2012. évi üzleti tervét az aláb-
biak figyelembevétele mellett dolgoz-
za át:
- az MNV Zrt. támogatás összegének
minimalizálása, mely a Társaság fize-
tőképességét és az EU-s támogatással
megvalósult projektekben vállalt kö-
telezettségek teljesítését biztosítja;
- mutassa be az EU-s projektekben vál-
lalt kötelezettségek teljesítésének költ-
ség vonzatát, nem teljesítésének koc-
kázatát;
- mutassa be a további költségcsökken-
tések várható következményeit;
Mutassa be a bérköltségek növelé-
sének részletes indokait;
Mutassa be a 2010., 2011., és 2012.
években milyen hatékonyságnövelő
intézkedéseket hoztak, milyen többlet-
feladatokat látnak el, és ezek gazdál-
kodásukra gyakorolt hatásait.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése felkéri a Tár-
saság ügyvezető igazgatóját, hogy a
Társaság 2012. évi átdolgozott üzleti
tervét – melyben bemutatásra kerül a
2013. év eleji likviditási hatások – a
következő taggyűlésen mutassa be.

11/2012 (06. 29.) sz. taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése nem támo-
gatja a Társaság ügyvezető igazgatójá-
nak 2012. évi prémium feladatainak
meghatározását.

12/2012 (06. 29.) sz. taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft taggyűlése a Társaság
ügyvezető igazgatójának 2012. évi
prémium feladatainak meghatározá-
sáról – az üzleti terv elfogadásával
egyidejűleg – a következő taggyűlésen
döntsön.

13/2012 (06. 29.) sz. taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft taggyűlése a Társaság
jelenlegi ügyvezető igazgatóját, Gön-
czi Tibor Kálmán urat 2012. július 1.
napjától 2015. június 30. napjáig vál-
tozatlan díjazás mellett újraválasztja a
Társaság ügyvezető igazgatójának.

14/2012 (06. 29.) sz. taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft taggyűlése kezdemé-
nyezi az ügyvezető igazgató munka-
szerződésének közös megegyezéssel
történő módosítását, tekintettel a mun-
káltatói jogkör Társasági Szerződésben
történő módosítására.
A Társaság Taggyűlés felhatalmazza
az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy az
ügyvezető igazgató munkaszerződése
módosításával kapcsolatos valamennyi

intézkedést megtegye, a munkaszer-
ződés módosítást aláírja.

15/2012 (06. 29.) sz. taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése tudomásul
veszi és elfogadja Mitró Katalin (ada-
tok) úrhölgy Felügyelő Bizottsági tag-
ságról történő lemondását 2012. június
1. napjától kezdődő hatállyal.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése 2012. június
29. napjától megválasztja dr. Fenyvesi
Rita úrhölgyet 2014. május 31. nap-
jáig. Dr Fenyvesi Rita díjazása – a
többi felügyelő bizottsági tag díjazá-
sával megegyezően – 70.000 Ft/hó
összeg.

16/2012 (06. 29.) sz. taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. taggyűlése jó-
váhagyja a Társaság Társasági Szer-
ződésének módosítását.
A Társaság Taggyűlése felkéri az
ügyvezető igazgatót, hogy gondos-
kodjon a módosítás átvezetésekről.

17/2012 (06. 29.) sz. taggyűlési hatá-
rozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. taggyűlése – a jóvá-
hagyott Társasági Szerződés 10. C.
pontjának megfelelően – felhatalmaz-
za a Társaság többségi tulajdonosát, az
MNV Zrt-t az ügyvezető igazgató
feletti egyéb munkáltatói jogok gya-
korlására.

Kérjük, támogassa adója 1

százalékával a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesületet 
Cím: 2100 Gödöllő, Battyány u. 32.

Adószám: 18718252-1-13

Egyéb támogatásukat köszönettel
fogadjuk!

Számlaszám: 65100266-11058186-00000000

Gödöllői Királyi Kastély – taggyűlési határozatok II.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 

dr. Gémesi György polgármester fogadónapját 
április 3. helyett április 17-én tartja, 10-12, valamint 14-16 óra között. 

GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
1 SZÁZALÉK
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Értesítjük kedves vendégeinket,
hogy a Gödöllői Városi Piac emeleti étterme

nyitva tartását meghosszabítja!
Hétfő: 6-18, kedd-szombat: 6-20, vasárnap: 9-17

Egész évben az emeleti teraszon
nyílt főzést tart minden szombaton 9-14-ig

Pörköltek: vad, birka, lábszár, pacal körettel 950 Ft
Levesek: Gulyások, Halászlé 700 Ft

Ne töltse szabadidejét főzéssel! Nyitva tartás alatt
négy féle menüvel állunk rendelkezésükre 720 forintos áron.

Mindenkit szeretettel várunk! Tel.: 06-70/262-1535

SZAKÁCSOT KERESÜNK!
Az Erzsébet Királyné Szálloda

étterme megbízható, munkájára
igényes szakácsot keres!

Önéletrajzot az étterembe vagy a
sandor.kontos@freemail.hu címre

kérünk.



KÖZLEMÉNY

+Ajándék hirdetések
aGödöllői Szolgálatban.
Részletek az irodában
vagy telefonon.

INGATLAN

+Gödöllőn, a Szabadság
úton családi ház eladó.
Telek: 909m2, két utcáról
nyíló. Érdeklődni: 06 20/
475-6948.

+Egyetem közelében -
Fácán sor-  3+1  fél szo-
ba,  80m2-es összkomfor-
tos, egyedi fűtéses, I.
emeleti társasházi lakás
garázzsal, kedvező áron,
tulajdonostól  eladó. 06-
20-572-3807

+KIHAGYHATATLAN Gö-
döllőn centrumban 2
szoba + nappalis újépíté-
sű ikerház 350nm-es
telken, kocsibeállóval
18,8 MFt-ért kulcsraké-
szen eladó. 20-772-2429 

+ÁRON ALUL Szőlő
utcában 69 nm-es, nap-
pali+2 szobás lakás eladó
iár:10.9MFt 20-804-2102

+Gödöllőn ELSŐ em., tégla,
2 szobás, felújított, gáz-
kazánfűtéses lakás ela-dó.
Iár: 11MFt 20-772-2429 

+JÓ VÉTEL Gödöllő köz-
pontjában, felújítandó,
magasföldszinti, konvek-
toros lakás 8.6Mft-os irány-
áron eladó! 20-539-1988

+Eladó az Erzsébet Krt-
on műanyag nyílászárós 2
szobás lakás Iár: 8.29
MFt!! 20-804-2102

+AKCIÓ Gödöllőn, a
Szabadság téren eladó 2
szobás felújított lakás Iár:
7.2 MFt Eladó a központ-
ban 2 szobás, cirkós
lakás kocsibeállóval.
Iár:9.5 MFt 20-804-2102

+AKCIÓ 21,9MFt kulc-
srakészen, 3 szoba+ nap-
palis ikerház, fedett koc-
sibeállóval, 340nm saját
telekrésszel, kertváros-
ban eladó. 20-772-2429  

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

+JÓ VÉTEL Gödöllőn egyszintes 3szoba+
nappalis, garázsos, újszerű családi ház
600nm-es telekkel 26,9M-ós irányáron
eladó 20-772-2429 

+Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati
fekvésű mfszi lakás Gödöllőn, garázzsal és
kertkapcsolattal Iár: 11.5 MFt 20-8042102

+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétsz-
intes nappali+ két+fél szobás újszerű lakás
zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20-539-1988

+Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20)804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+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). 

+Eladó Kerepesen, 1 emeleti, 65 nm-es új,
téglaépítésű társasházi öröklakás,
kifogástalan állapotban, 3 szoba, erkélyes,
egyedi fűtésű. Referencia szám: 3686 I.ár:
14,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Remsey krt.-on, egy két-
szintes, egyedi fűtéses, nappali+amerikai
konyhás, beépített, gépesített konyhabútor-
ral+2 szoba, fürdőszobás társasházi lakás.
A nappaliból terasz, kizárólagos használatú
kertrész. Referencia szám: 3681. I.ár: 23 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Tulajdonostól Táncsics Mihály utcában, 100
nm-es nappali+3 szobás családi ház,
örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garáz-
zsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn, Kastély mögött, polgári
házból átalakított társasházban egy 52 nm-
es 1 szobás, kertkapcsolatos téglaépítésű
lakás. Referencia szám: 3659 I.ár: 8,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Sürgősen eladó Gödöllőn, János utcában
egy 49 nm-es 2. emeleti, egyedi fűtéses, nagy
erkélyes öröklakás. Referencia szám: 3693
I.ár: 9,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Akciós áron, sürgősen eladó Gödöllőn, a
Szőlő utcában, 69 nm-es egyedi fűtéses,
erkélyes, nappali+3 szobás öröklakás. Ref-
erencia szám: 3555 I.ár: 12,6 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+Szadán, 20 ban épült amerikai konyhás
nappali+1 szobás központi fűtéses családi
ház, 700 nm-es telekkel eladó. Referencia
szám: 3670 I.ár: 15,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Thököly utcában, egy
nappali+3 szobás családi ház, szuterénnal,
garázzsal, + egy 90 nm-es melléképülettel,
áron alul. Referencia szám: 3340 I.ár: 26 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó az Egyetem téren, Gödöllőn, egy
téglaépítésű, magasföldszinti, 2 szobás
öröklakás. Nyílászárók cserélve. I.ár: 9,5
m Ft. Referencia szám: 3683 Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Levitték az árát 20 millió Ft-tal! Sürgősen
eladó a Kertvárosban, Gödöllőn, a Tátra
utcában egy 170 nm hasznos lakótérrel egy
luxus családi ház, teremgarázzsal, jacuzzi-
val, szaunával, egyéb extrákkal, alkalmi
áron! Referencia szám: 3203 I.ár: 45 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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A Gödöllői Szolgálat városunk kizáróla-

gos hetilapja, az egyetlen, amely hétről

hétre garantáltan eljut minden lakásba. 

Hirdessen benne, hogy 13.000

háztartás leljen Önre!

Keddenként 11-18 óráig

tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66

70/381-76-9470/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  18; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.



2013.   március 27. Gödöllői Szolgálat 13

+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély
közelében egy nappali+3 szobás, két
fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes
családi ház, 700 nm-es telken. Az ingat-
lanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is. Ref-
erencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+Palotakerten másfél szobás, igényesen
felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár: 7,7
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó a Százszorszép utcában Gödöllőn,
egy 600 nm-es építési telek, 7,5 m Ft-os
irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Vennénk gödöllői tégla családi házat 16 M
Ft készpénzzel. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-
30-6336-110, info@lipcsey-ingatlan.hu 

+Gödöllőn 2,5 szobás 2.em. erkélyes, felújított
lakás eladó 10,95 MFt-ért. LIPCSEY
Ingatlaniroda, 30/6336-110, www.lipcsey.com 

+Gödöllőn eladó egyszintes családi ház:
nappali +3 háló, garázs, 789 nm kert
22,5MFt. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-30-
6336-110, www.lipcsey.com 

+Meglévő és folyamatosan bővülő
ügyfélkörünk részére KERESÜNK ELADÓ
INGATLANOKAT GÖDÖLLŐN! Hívjon biza-
lommal: Zrinyifalviné Judit: 06-30-754-
5565, Tóth Orsolya: 06-70-777-0502 

+ALKALMI ÁRON, SÜRGŐSEN ELADÓ!
Gödöllőn, KONVEKTOROS, 69nm-es, 1+2
félszobás, III. emeleti, ERKÉLYES, jó
állapotú lakás, szigetelt házban eladó.
Iá:10.9MFt Érd: 30/491-5020 

+Gödöllőn központban, 44nm-es, 2 szobás,
jó állapotú lakás beépített konyhával, saját
tárolóval eladó. Az ingatlan tehermentes,
AZONNAL költözhető! Kedvező rezsiköltség,
házközponti fűtéssel. Iá: 7.2M Ft Érd:
30/491-5020 

+Gödöllőn Kossuth L. utcában eladó egy 64
nm-es, 1+2félszobás, erkélyes, jó állapotú,
magasföldszinti lakás beépített konyhabú-
torral. Tel: 06-20-423-4828 

+Kartalon, főúton lévő 3 szobás, összkom-
fortos, kertes családi ház eladó. Iár: 8,3
MFt. Tel: 06-70-351-7416 

+Eladó tulajdonostól 44 nm-es palotakerti,
felújított 3.em. lakás (új nyílászárók, bejárati
ajtó, konyhabútor) szabályozható fűtés. Iár:
6,9 MFt. Érd: 06-30-506-3738 

+Gödöllőn központhoz közel eladó egy 4.
emeleti felújított, 55 nm-es, csendes lakás.
A garázs és a konyhabútor a vételár részét
képezik. Iár: 10,8 MFt. Tel: 06-70-702-9747 

+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában
eladó 50 nm-es, 1.em. házközponti fűtésű,
nagyon jó elosztású (előtér, 2különnyíló
szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha,
beépített szekrények), 90%-ban felújított
lakás. Iár:11MFt. 70/580-1809 

+Gödöllőn 600 nm-es építési telek érvényes
építési engedéllyel, panorámával 5 M Ft alatt?!?
Igen, a Gerle utcában! Tel: 20-9-182-179 

+Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a
Szent János utcában 51nm-es, 2szobás,
cirkófűtéses, jó állapotú, 1.em. lakás.
Iár:10,5MFt. Kérem, ingatlanosok ne jelen-
tkezzenek! Érd: 06-20-422-3120,
matuz.janos6@upcmail.hu 

+Eladó Palotakerten 1.em. 57nm-es, 2szobás
felújított lakás. Műanyag ablakok, redőny, biz-
tonsági bejárati ajtó. Felújított, kibővített
fürdőszoba. Egyedileg szabályozható fűtés,
modern konyhabútor beépített főzőlappal és
sütővel. Iár:10,5MFt. 30-248-0661 

+Eladó 1070 nm-es bekerített TELEK
Gödöllőn 4,2 MFt-os irányáron, ill. egy 2785
nm-es TELEK iár: 2,2 MFt-ért. Tel: 06-30-
771-5794 

+Gödöllőn, Palotakert lakótelepen eladó
átalakított, felújított 44 nm-es, másfél-
szobás lakás. Ár: 8MFt. Galgahévízi
horgásztónál (üdülőterület mellett)
mezőgazdasági föld (3560nm) eladó. Tel:
06-20-968-0336 

+Két utcára (Százszorszép és Alma) nyíló
683 nm-es összközműves telek kis faházzal
eladó. Érd: 06-70-381-4909 

+Zsámboki 2,5 szobás, összkomfortos,
felújított parasztház 800 nm-es kerttel
eladó, vagy kisebb lakásra cserélendő.
Garázs, kamrák, konvektoros fűtés és kály-
hák. Iár: 8 MFt. Tel: 06-70-389-8930 

+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-
es, erkélyes, gázkonvektoros lakás a Szent
János utcában. Nem panel. Iár: 12,3 MFt.
Tel: 06-20-823-1724 

+Gödöllőn belterületű telek eladó az
Antalhegyen. Érdeklődni az esti órákban a
06-20-278-1054 telefonszámon.

+Palotakerti tehermentes lakás eladó! 4
emeletes háztömb 3. emeletén található 2
szobás, 64 nm-es, nagyerkélyes, redőnyös,
egyedi fűtésmérővel ellátott. Iár: 9,1 MFt.
Tel: 06-30-771-6359 

ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllő központjában  szobás, gyedi
fűtésű lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllő központjában a Nagy Sándor
közön egyéni fűtésű, két és fél szobás lakás
kiadó. Mindenhez közel, mégis nagyon nyu-
godt környéken. Bérleti díj 60.000 Ft +
rezsi. Második emelet, erkéllyel. Kaució.
Érdeklődés: 06-20/5360-058 vagy
erikal@hotmail.com e-mail címen.

+Azonnal beköltözhető összkomfortos kicsi
lakás kiadó. Tel: 06-20-486-6682 

+Gödöllő központjában 2 szobás +étkezős
3. emeleti, napfényes, távfűtéses 65 nm-es
lakás kiadó 50.000,-Ft + rezsiért. Tel: 06-
20-333-0526 

+Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80 nm-
es, bútorozott lakás nemdohányzóknak
kiadó havi 70.000,-Ft + rezsiért. Tel: 06-30-
287-8662 

+Gödöllő központjában környezetére
igényes bérlőnek azonnali költözéssel kiadó
egy teljes körűen felújított, berendezett,
gépesített 35 nm-es lakás. Ár: 50.000,-
Ft/hó +rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd:
06-70-338-3723 

+Kiadó Gödöllő központjához közel, családi
házban, külön bejárattal, amerikai konyhás,
nappalis +1 szoba, fürdőszoba, gardróbos
lakrész autóbeállási lehetőséggel. 50.000,-
Ft + rezsi. Tel: 06-70-5260-174 

+Gödöllő központi részén (Paál László köz)
másfél szobás, 44 nm-es, konvektoros,
bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft + rezsi.
Két havi kauciót kérek. Tel: 06-30-224-1627 

+Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2 szobás
lakás kiadó: 50.000,-Ft + rezsi + 2 havi kau-
ció. Érd: 06-70-243-1861 

+Hosszútávra kiadó 60nm-es, 2szobás
lakrész (konyha, fürdő, WC, internet,
kábeltévé, külön gázóra, garázs) külön
bejárattal gyermektelen házaspárnak, vagy 2
nőnek 60e +rezsiért. Attila u. 30-581-3827 

+Gödöllő Kazinczy körúti egyedi fűtéses, 4.
emeleti albérletbe keresünk 1-2 fő lakótár-
sat. Érd: 06-30-595-6883 

+Budapest XI. ker. Alléval szemben, részben
bútorozott 73 nm-es lakás hosszútávra
kiadó 70.000,-Ft +rezsi + 2 havi kaució. Tel:
06-20-9547-249 

+Palotakerten 4 emeletes háztömb 3.
emeletén 64 nm-es, 2 szobás, nagyerké-
lyes, redőnyös, egyedi fűtésmérővel ellátott
lakás hosszútávra kiadó. 50.000,-Ft/hó +
rezsi + 1 havi kaució. Tel: 06-70-269-2828 

+Szoba-konyhás zuhanyzós, bútorozott
fatüzelésű lakás alacsony rezsivel 1 szemé-
ly részére kiadó! 1 havi kaució szükséges.
Tel: 06-30-609-8707 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllőn főútvonal mellett fekvő, 2010-ben
teljes körűen felújított 86 m2-es, 3 helyiség-
ből álló, klímával és riasztóval felszerelt bér-
lemény szolgáltatás vagy irodai tevékenység
céljára kiadó. Nagy forgalmú hely, kedvező
bérleti díj, minimalizált rezsi költségek,
ingyenes parkolási lehetőség, központi elhe-
lyezkedés. Tel: 06-20-572-3807

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:

*A Fenyvesben, csendes zsákutcában 757 nm-es,
összközműves építési telek igényes házak környe-
zetében eladó. Beépíthetőség: 30%. Iár: 11,5 mFt.
*A Királytelepen két utcára nyíló, 1262 nm-es, 22
m széles, (30 %- a beépíthető) közművesített,
megosztható építési telek eladó. Irányár:17 mFt
*Az Erzsébet- park közelében, felújított, 2. emeleti,
61 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás, világos, tágas
helyiségekkel, tárolókkal eladó. Iár: 12,2 mFt.
*Az Antal-hegyen 1995-ben épült 62 nm-es, 1,5
szobás családi ház gyümölcs és díszfákkal beül-
tetett 540 nm-es telken eladó. Irányár: 15 mFt.

Úgy érzi, hogy behatárolja 
a hirdetési felület? 

Ajánljuk a reklámcikket, ahol
csak a mondanivalója szabhat
határt, s mi meg is írjuk Ön

helyett! 
További információ: 70/381-76-94
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  A minôség garanciája

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

1299Ft/kg
699Ft/kg 2999Ft/kg1190Ft/kg

Krémes

Francia krémes

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás: H–P: 7–20,
Sz: 7–18, V: 8–18 óráig

Friss sertés csontos karaj 
szûzpecsenye nélkül

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászdánkban szeretettel várjuk kedves vevôinket!

Ételbárjainkban mindhárom 

SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)

elfogadjuk!

Üzleteinkben 

Erzsébet utalvánnyal

is fizethet!

Ár! Ár!Termékeink bomba áron!

Friss 
csirkemell filé

Friss 
csirkecomb

Kometa 
Téliszalámi

119Ft/db

99Ft/db

Kihagyhatatlan árak cukrászdánkbanKihagyhatatlan árak cukrászdánkban

360Ft

Nemzetünk kenyere 1,5 kg 240 Ft/kg

Pékségünkbôl legfinomabb nap mint napPékségünkbôl legfinomabb nap mint nap

Sós kalács 500 g 498 Ft/kg

Füstölt-fôtt kötözött lapocka

Helyben füstölt termékek!Helyben füstölt termékek!

Füstölt sertés hátsó csülök

799Ft/kg

899Ft/kg

Alföldi 
vösrös tejföl 20% 

850 g
528,23 Ft/kg

Rama tégla 
margarin 

500 g
698 Ft/kg

Majonézes 
burgonyasaláta, 

franciasaláta 
1000 g

Nagyi titka 
süteményliszt 

1 kg

Vénusz 
napraforgó étolaj 

1 l

Sikér 
búzafinomliszt 

1 kg

Kinder 
csokoádé nyúl 

55 g
6890,90 Ft/kg

Napoleon Rafale 
0,7 l

1842,85 Ft/l

Gold Berger 
üveges sör 

0,5 l + 25 Ft üveg
170 Ft/l

Kiss ecetes torma 
350 g 997,14 Ft/kg,
csupros tejszínes 

torma 200 g 
1745 Ft/kg

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

249Ft

349 Ft/db

449 Ft

199 Ft

349 Ft

129 Ft

489 Ft 1290 Ft

379 Ft

85 Ft

499 Ft



+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-
es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi
rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 11 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100
nm-es, szépségszalonként berendezett
üzletház. Az üzlethelyiség más tevékenysé-
gre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-
9194-870

+Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában
1478 nm-es magántelken 90 fős ÉTTEREM
+80 fős terasz berendezéssel együtt eladó
vagy kiadó. Sok más tevékenységre is alka-
lmas. Tel: 06-20-9148-885 

+A REMSEY körút 8. sz. alatt 80 nm-es
ÜZLET KIADÓ. ASZÓDON 60 nm-es üzlet
kiadó. Tel: 06-20-9210-247 

+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton,
postával szemben, 32 nm, 1.em. Érd:
70/373-8154, 20/9294-669 

+PETŐFI TÉR 14.sz. alatt 44 nm-es irodának
vagy üzletnek KIADÓ, ugyanitt mélygarázs
1,5 MFt-ért ELADÓ. Érd: 06-30-946-7702 

ÁLLÁS

+Szépségszalonba keresünk FODRÁSZT,
MŰKÖRMÖST és MASSZŐRT. Tel: 06-70-
775-3255 

+A ZÖLD ÓVODA ÓVÓNŐI ÁLLÁS betöltésére
keres felsőfokú óvodapedagógusi végzettségű
munkatársat. Munkavégzés helye: 2100
Gödöllő, Batthyány L.u.34-36. Feladatai: Az
óvodában differenciált óvodai bánásmód folyik,
ennek a programnak ismeretében szakszerűen
lássa el feladatait. Bérezés a KJT szerint.
Benyújtandó iratok: — szakmai önéletrajz, —
képzettséget igazoló dokumentumok, — 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013.
04.30. A pályázatok benyújtását az alábbi
címre várjuk: Gödöllő, Batthyány L. u.34-36.
További információ kérhető Tiborczné Garai
Katalin óvodavezetőnél a 06-28-510-750, és
06 20-9-175-114 telefonszámokon, vagy az
alábbi e-mail címen: zoldovi@gmail.com.

+A ZÖLD ÓVODA pályázatot hirdet DAJKA
ÁLLÁS betöltésére. Munkavégzés helye: 2100
Gödöllő, Batthyány L.u.34-36. Feladatai: Az
óvodában folyó gondozási, takarítási feladatok
ellátása. Feltétel: dajka szakképesítés. Bérezés
a KJT szerint. Benyújtandó iratok: — szakmai
önéletrajz, — képzettséget igazoló dokumen-
tumok, — 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány. Pályázat benyújtásának határideje:
2013.04.30. A pályázatok benyújtását az alábbi
címre várjuk: Gödöllő, Batthyány L. u.34-36.
További információ kérhető Tiborczné Garai
Katalin óvodavezetőnél a 06-28-510-750, és
06-20-9-175-114 telefonszámokon, vagy az
alábbi e-mail címen: zoldovi@gmail.com.

+Németül jól beszélő kollégát keresek ausz-
triai építőipari munkára. Tel: 20-215-0037 

SZOLGÁLTATÁS

+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

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

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777 

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094 

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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépc-
sőház és homlokzatfestés rövid határidővel,
kedvező áron, bútormozgatással, akár azon-
nali kezdéssel is, 28 éves szakmai tapaszta-
lattal. 20/325-4944 

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendsz-
erek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289,
28/476-229 

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

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

+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258 

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kon-
tároktól! Bárándi József 20/532-7275 

+PALATETŐK ÁTFEDÉSE BONTÁS
NÉLKÜL, cserepes lemezzel, vagy
bitumenes lemezzel! Tel: 06-30-368-3810 
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Új OPEL MODELLEK

Active limitált szériás modellek, rendkívül gazdag felszereltséggel.

TÖBB A SOKNÁL AZ OPEL GAÁLNÁL.

Kombinált használat esetén a Corsa átlagfogyasztása: 3,1-9,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 82-172 g/km, a Meriva átlagfogyasztása: 4,5-6,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 
119-168 g/km, az Astra átlagfogyasztása: 3,7–7,4 l/100 km, CO2

Akár 500 000 Ft 
ajándék extrával!

Opel Gaál

Amennyiben nem kapja meg a

Szolgálat aktuális számát, az alábbi

elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/495-24-25

20/525-5366
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu   

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu



+Gödöllői érettségizett nem italozó, lein-
formálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás,
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276 

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

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

+SZOBAFESTÉS - MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS,
laminált parkettázás, külső- belső festés.
Korrekt árak! Garancia! Tel: 06-20-5566-047  

+LOMTALANÍTÁS ÉS KÖLTÖZTETÉS a
legkedvezőbb áron! Hétvégén is!
Gödöllőn a kiszállás ingyenes! Hívjon
bizalommal! Érd: 06-30-642-1221 

+KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS –
termőföld, töltőföld, sóder, homok szál-
lítása – gépi földmunka, Bobcat bérlése –
épületek bontása – épület villanysz-
erelése. Mobil: 20/299-2356 

+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb
átalakítások) garanciával Gödöllőn és kör-
nyékén. Ingyenes árajánlat. 30/270-7200 

+MOSOGATÓGÉP, MOSÓGÉP,
szárítógép, elektromos tűzhelyek,
főzőlapok javítása garanciával! Hívjon
bizalommal: Tóth Tamás 06-20-886-2397 

+TAVASZI AKCIÓ Ha nincs ideje vasalni,
hívjon minket bizalommal, mi segítünk!
Reggel leadja, este viheti! További szolgál-
tatásaink: -TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS; -
Függönyök (fényáteresztő, sötétítő),
paplanok (toll, vatelin), ágytakarók, ágy-
neműk, kabátok, abroszok MOSÁSA,
VASALÁSA rövid határidőre!
(Közületeknek is.) A hirdetés felmutatása
esetén 10% engedményt adunk. Gödöllő,
PLATÁNHÁZ, ALAGSOR MOSODA, Dózsa
Gy. út 69. 06-70-431-9307 

+Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185 

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-
elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatos-
munka. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

+Rövid határidővel vállalok szakdolgoza-
tok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

+Gyesen lévő magyartanár vállal kor-
repetálást, felvételire való felkészítést
kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.:
70/609-7748  

+Tanulási képességek fejlesztése diákok-
nak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953 

+NÉMET nyelv oktatását vállalom minden
korosztálynak, egyénre szabottan, akár
külföldi munkavállaláshoz is! Gödöllő
központjában, kedvező óradíjban!
Beszédcentrikus oktatás! Sok éves tapaszta-
lat! Tel: 06-70-259-8650 

+VÉGIG A FELIRATOT OLVASTAD A MOZ-
IBAN A MÚLTKOR? SZÍVESEN CHATELNÉL
AZZAL A LÁNNYAL/FIÚVAL ANGOLUL, DE
NINCS BÁTORSÁGOD? MÉG MINDIG NEM
ÉRTED MIRŐL BESZÉL KÜLFÖLDI
FŐNÖKÖD? GYERE EL HOZZÁM EGY
BEMUTATÓ ÓRÁRA! FELEJTSD EL A
TANKÖNYVEKET, A SZÁRAZ ÓRÁKAT –
SAJÁTÍTSD EL AZ ANGOLT ÉS
KOMMUNIKÁLJ MAGABIZTOSAN! Érd.: 70
340 2345 E-mail: veron.balogh@gmail.com
Fknysz.: 00473-2012

+ANGOL és NÉMET nyelvoktatás tapasz-
talt nyelvtanárral. Nyelvvizsgákra (TELC,
ORIGO, EUROEXAM), érettségire való
felkészítés. Tel: 06-30-248-0661 

+MATEMATIKA oktatás: Matematika sza-
kos egyetemista lány 5 osztályos kortól
korrepetálást, érettségire való felkészítést
vállal. Érd: 06-20-425-9942 

ADÁS~VÉTEL

+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Gar-
da-tó mellől eladó. 1liter 2eFt. Érd.: 0630
8518 763

+számítógép eladó 10 ezer ft-ért. Tel.:
20/9455-583.

+Gödöllői TÁP ÉS TAKARMÁNYBOLTBAN
a Baháné útja 27. sz. alatt 3 hetes előn-
evelt csirkékre előjegyzést veszünk fel,
valamint szemes takarmányt napi áron
vásárolunk fel. Érd: 06-70-367-4351, 06-
28-611-940 

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+Rossz vagy nem használt számítógépek
és alaplapok felvásárlása! Komplett gép
átvétele 1000,-Ft/db áron, alaplapok
átvétele 800-1200,-Ft/kg áron! Az ár tar-
talmazza az elszállítást is! Érd: 06-70-
298-8890 

+Eladó kétszemélyes,
almazöld sarokheverő
(24eFt), anyaggal
bevont szivacs gyerek
fotelágy (5eFt),
SzínesTV-50 cm (13eFt),
kisebb kondipad, (8eFt),
gyerekjátékok, lányka
ruhák, cipők (4-9év) stb.
G. Erkel 4. 06-70-619-
9079, 06-30-418-7206 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR min-
den típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minő-
ségi akkuk, új akciók.
Cím: Gödöllő, Dózsa Gy.
út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30/536-4300,
28/611-728 

TÁRSAT KERES

+57 éves fizikai munkát
végző, egyedül élő, fili-
grán alkatú asszony
vagyok. Társat keresek,
szintén egyedül élő 57-
63 éves vallásos, kor-
rekt férfi személyében.
Tel: 06-70-354-4875 

+Gödöllői diplomás,
nyugdíjas vagyok. Várom
olyan egyedül élő
nyugdíjas nő jelen-
tkezését, aki lakótárs-
ként enyhítené magá-
nyomat. Tel: 06-70-629-
3458 

EGYÉB

+MÉZET közvetlenül a
termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-,
virág-, hárs-, erdei-,
ámor-, gesztenye-, repce
krém-, selyemfű-, lépes-
méz, virágpor, propolisz
kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk.
30/9891-721 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 3.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kiss Edit, Gépgyári ltp.3., Csabai
Ágnes, Alkotmány u. 18/a. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kevely Zoltán, Szt. János u. 16/b.,
Kerek Lászlóné, Nagy Sándor köz 2.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sziráki Benjámin, Kotlán
S. u. 2.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: : Richterné Kropf Anikó, Fácán sor 61., Spányik Anna, Szőlő u. 28. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Bárdos Mária, An-
talhegyi u. 64., Sánta Attila, Simon I. u. 10.


