
Míg a fővárosban a politikai pártok
és rendezvények uralták a majális
eseményeit, addig városunkban a
természeté és az állatoké volt a fősze-
rep május elsején: a gödöllőiek a ma-
darak, a fák és a lovak mellett tették
le voksaikat. Az Alsóparkban és a
SZIE botanikus kertjében megrende-
zett Madarak és fák napja, valamint
az egyetem területén megtartott lo-
vas majális sok látogatót vonzott.

A Magyar Madártani Egyesület Gödöl-
lői Helyi Csoportja, a Gödöllői Érték-
védő Közhasznú Egyesület, a Damja-
nich János Általános Iskola és a SZIE
Botanikus Kert ismét színes progra-
mokkal várta az érdeklődőket a Mada-
rak és Fák Napja rendezvényén.

A játékos vetélkedőn nemcsak tudá-
sukat tehették próbára, hanem számta-
lan érdekes információval is gazdagod-
hattak a résztvevők: többek között fa-
keresés, képrejtvény, tanösvény várta
őket. A feladatok megoldásába termé-
szetesen a szülők, és a nagyszülők is
bekapcsolódhattak, ami valódi családi
kalandozásra adott lehetőséget. 

Nehéz lenne eldönteni, hogy melyik
program aratta a legnagyobb sikert, de
a madárgyűrűzés és az odúkészítés
mindenképpen esélyes lenne erre a
címre. Mindenki lelkesen figyelte, ho-
gyan kell szakszerűen kiszedni a háló-
ból a befogott szárnyast, hogyan vizs-
gálják őket a szakemberek, s igencsak

bőséges volt a kínálat jelentkezőkből,
amikor arra került a sor, hogy kinek a
kezéről reptessék el az apró madarat.

A gyerekek elméletben és gyakorlat-
ban is remekül helyt álltak. A rendez-
vény egyik meglepő pillanata az volt,
amikor kiderült, hogy az idén egy
olyan feketerigó került a hálóba, amit
itt, Gödöllőn gyűrűztek meg a múlt évi
rendezvényen.

Ismét sokan vállalkoztak odúkészí-
tésre is. Ez legtöbbször a szülők segít-
ségével zajlott, de a lelkesedés korosz-
tálytól független volt, mindenki öröm-
mel készítette a leendő madárlakokat,
amik remélhetően kikerülnek majd a
kertekbe, hogy otthonul szolgáljanak
tollas kis barátainknak.

Szintén nagy érdeklődés kísérte Ke-
néz Árpád „állati növényekről” szóló

előadását, amiből sokat tanulhattak is
az érdeklődők. Növényeket persze nem-
csak az előadáson, hanem a parkban és
a SZIE botanikus kertjében is nézeget-
hettek, ahol szakmai vezetés mellett le-
hetett velük megismerkedni, a gyere-
kek körében változatlan népszerűség-
nek örvendett a fakereső játék, és a ter-
més zsákbamacska.               (folytatás a 7.,

kapcsolódó írásunk a 8. oldalon)
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Madarakról, fákról és lovakról szólt a majális

Gödöllő a természet pártján

Gödöllőn is elballagtak a diákok, és hét-
főn a magyarral megkezdődtek az érettségi
vizsgák.

(3. old.)

Fesztiválkórusi minősítést kapott a Pe-
chan Kornél vezette Gödöllői Városi Ve-
gyeskar.

(5. old.)

A női kardvívó válogatott, a gödöllői Ben-
kó Rékával a soraiban, a 2. helyen végzett a
Chicagóban megrendezett világkupaverse-
nyen. (8. old.)

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal
első emeleti folyosóján Hódi Rezső
grafikus Tündérkert című kiállítá-
sát nyitották meg május 3-án. Az
augusztus 31-ig látható grafikák –
főszereplőikkel, Kócossal és Cop-
fossal – a Szecesszió Évéhez kap-
csolódó múzeumpedagógiai kiad-
ványt illusztrálják.

A könyv szerzője, Kerényi B. Eszter
múzeumpedagógus köszöntőjében el-
mondta, hogy 2013 a Szecesszió Éve
Gödöllőn, és ehhez kapcsolódik a
Hódi Rezső grafikussal készült má-
sodik közös múzeumpedagógiai
könyvük, szintén Tündérkert címmel.
Az első könyv, az Angyali kalandozás
témája a barokk Gödöllő volt (ez a
Barokk Évben, 2011-ben jelent meg),
a mostani témája pedig a gödöllői
szecessziós művésztelep. 

– Ismeretségünk Rezsővel sokkal
régebbi: egyetemista éveinkre nyúlik
vissza, én már akkor beleszerettem a
grafikáiba.

(folytatás a 6. oldalon)
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16.

Felhívás – Blaháért Társaság

A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 2013. május 11-én 9 órától
társadalmi munkát szervez az Úrréti tó, valamint
környezetének rendbetételére. Cím: Gödöllő, Rét u.
Várunk minden önkéntes jelentkezőt. Kérjük, kézi szerszá-
mot, kesztyűt hozzanak magukkal!

Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke          Pecze Dániel képviselő

Tízmillió forint támogatás el-
nyerésére nyújt be pályázatot a
térfelügyeleti kamera-rendszer
bővítéséhez a képviselő-testü-
let a Magyar Államkincstárhoz.
Erről a május 2-i rendkívüli ülé-
sen született egyhangú döntés.
Sikeres pályázat esetén öt ka-
merával bővül a jelenlegi 31
kamerás rendszer és egy vi-
deofalat is beszereznek a köz-
vetített képek figyelemmel kí-
sérésére. A képviselő-testület
3,2 millió forint önerőt vállal a
fejlesztéshez.

Városunkban az önkormányzat saját
forrásból valósította meg a térfel-
ügyeleti rendszer 1. ütemét, aminek
eredményeként a bűncselekmények
száma csökkent. A bővítést a lakosság
is igényli. Az új kamerák helyét az
önkormányzat és a rendőrség tapasz-
talatai, a lakossági visszajelzések, va-
lamint a bűnügyi statisztikai mutatók
alapján jelölték ki. 

Tóth Tibor alpolgármester érdek-
lődésünkre elmondta, számos kár-
okozás történt már az Alsó-park köz-
ponti játszóterén; korábban a Palota-
kerti óvoda udvarában is rongáltak
meg játszóeszközöket. Bízik benne,
hogy sikeres pályázat esetén mindezt
meg lehet előzni, s a parkot tovább le-
het fejleszteni a város lakói által el-
várt minőségű közösségi területté.
Hozzátette: a rendőrség is fontosnak
tartja az Alsó-parkban kamerák elhe-
lyezését, mert ezek segíthetnek bűn-

cselekmények és szabálysértések el-
követésének megelőzésében illetve
felderítésében. Az első kamerát a Ki-
rályi Kastéllyal szemben tervezik fel-
szerelni, a közeljövőben felállítandó
Grassalkovich-szobor, a gyalogátke-
lőhelyek és a sétányon átvezető ke-
rékpárút védelmében. A második ka-
mera az Alsó-parkban létesített köz-
ponti játszótér és környékének, vala-
mint a Palota-kerti Óvoda udvarának
és épületének biztonságát szolgálhat-
ja. A harmadik kamerát az Alsó-parki
Világfa és környéke, valamint a park-
ban létesített „Futókör” és „Erőtér”
megfigyelésére tervezik. A negyedik
kamera a Várakozók parkjánál a gya-
logátkelőhelyek, a Királyi Váró, va-
lamint a környező sétányok védelmét
segítheti. Az ötödik kamera a
Körösfői utcánál a gyalogátkelő-
helyek, a Városi Köztemető bejára-
tainak a forgalmát, továbbá a megál-
lási és várakozási tilalmak betartását

ellenőrzi. A kamerák által rögzített
képek segítséget nyújthatnak elkö-
vetők felkutatásában, rossz szándé-
kok kiszűrésében.

A térfelügyeleti rendszerben jelen-
leg működtetett 31 térfigyelő kamera
képeit két munkaállomáson, valamint
a meglévő, akár 12 kamera képének
megjelenítésére is alkalmas video-
falon figyelhetik a térfelügyelet mun-
katársai. A rendszer bővítése egy to-
vábbi videofal beszerzését, elhelye-
zését igényli.

Természetesen a kamerák telepíté-
sének része, hogy felmerülnek osz-
lopállítási, tervezési és különböző ki-
vitelezési költségek is a táphálózat ki-
alakításától az adatátviteli hálózat ki-
építéséig. 

A benyújtott pályázatokról július 
1-jéig a helyi önkormányzatokért fe-
lelős miniszter dönt. A támogatás fel-
használásának határideje 2014. június
30. lt

Városszerte folyamatosak a ta-
vaszi munkák. A burkolatjaví-
tás mellett a takarításra is nagy
hangsúlyt helyez a VÜSZI Kft. A
jó idő kedvez a szabadtéri
munkáknak, ezért több helyen
is javítják a kátyúkat. A héten  a
Tessedik utcában dolgoznak a
szakemberek. Szintén kedvez
az idő a takarításnak, zajlik az
árkok tisztítása és a fűkaszálás
is. 

Sajnos azonban a tavasz nem csak a
jó időt hozta meg, hanem a rongá-
lókat is kicsalta a szabadba. Az elmúlt
hetekben egy olyan „csa-
pat” kezdett munkába
aminek tagjai folyama-
tosan felszedik a vízel-
vezető keresztrácsokat.
Az elmúlt napokban a
Klapka utca-Peres utca ke-
reszteződésben, a Klapka
u.-Kinizsi u., a  Klapka u.-
Katona u., az Alkotmány
u.-Zászló u., a Szent Gel-
lért u.-Mohács u., a
Szent Gellért-Asbóth u., a Lovarda
u.-Martinovics u., és a Lovarda u.-
Batsányi u. kereszteződéséből vitték
el a rácsokat, a keletkezett kár hely-
színenként 150.000 forint, összesen

tehát eddig 1.200.000 forint kárt
okoztak a feltehetően illegális fémke-
reskedelemmel foglalkozó ismeret-
lenek. Mindemellett nem szabad
megfeledkezni arról sem, hogy tény-
kedésük miatt több helyen is baleset-
és életveszélyes helyzet alakult ki.
Ennek elhárítására a VÜSZI-nek kü-
lön csapatot kellett munkába állítania.  
Az ügyben rendőrségi eljárás indult. 

Nem csak az utakon van javítani való.
Megkezdődnek a Rézgombos Ház
mögötti felszíni parkoló garanciális
javítási munkái is, emiatt a parkolót
május 8-tól ideiglenesen lezárják. A

munkák előreláthatóan 15 napig tar-
tanak, ez idő alatt a teniszpályát nyit-
ják meg ideiglenes fizetős parkoló-
ként, azzal a kitétellel, hogy „esős
nap esetén” a parkolás díjtalan lesz. kj

Felhívás – Kertvárosi Egyesület Gödöllő

A KERTVÁROSI EGYESÜLET GÖDÖLLŐ 2013. május 10-én 17
órától első közösségi programjaként társadalmi munkát végez a Cso-
konai utcai játszótér környékén.
Várunk minden önkéntes jelentkezőt.
Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal.

Epres György, a Kertvárosi Egyesület Gödöllő elnöke                 Tóth Tibor képviselő

Május 16-19. között a Kutya Világki-
állítás ideje alatt több ezer látogatóra,
versenyzőre lehet számítani, s ez idő
alatt jelentős forgalomkorlátozás vár-
ható Gödöllőn. 
Május 16-tól 18-ig lezárják a Mű-
vészetek Háza parkolóját, s a ver-
seny ideje alatt itt csak a kiállítók par-
kolhatnak majd. 
Május 17-18-án az Ady Endre sé-
tányt mindkét irányból lezárják. Elő-
reláthatólag ezen a két napon forga-
lomkorlátozás és egyirányúsítás vár-
ható a Tessedik Sámuel úton (behajtás
a Szabadság út felől) is a jelentősebb
parkolás miatt, s megnövekedett forga-
lomra kell felkészülni a Táncsics úti
Sportcentrumnál, ahol a versenyzők
parkolását a kialakítandó műfűves pá-
lyán kívánják megoldani. Május 18-án
lezárásra kerül a Polgármesteri Hiva-
tal parkolója is (konferencia miatt).

Újrafestik a héten az aluljárót,
a Barokk évre készült dekorá-
ciót a Szecesszió évének képei
váltják fel. 

Hagyományosan kétévente festik át a
Szabadság téri aluljárót, ami így, a
gödöllői iskolásoknak köszönhetően
városunk egyik üde színfoltja. Az áb-
rázolások ugyanis az oktatási intéz-
mények diákjainak keze munkáját di-
csérik.

Az idei a munkák a hétvégén kez-
dődtek, amikor is fehérre festették a
falakat, majd pénteken folytatódnak,
amikor ismét a tanulók ragadnak 
ecsetet, hogy elkészítsék a következő
hónapok festményeit. 

Az akciót a Gödöllői Városi Múzeum
fogja össze, aminek munkatársa, Ke-

rényiné Bakonyi Eszter vezetésével
május 9-én, reggel 9 órakor kezdődik
a munka. A tervek szerint 15.45-ig
közel száz iskolás dolgozik a falak
megszépítésén. 
A programban valamennyi általános és
középiskola részt vesz.                        kj

Pályázat a térfelügyeleti rendszer bővítésére

A közbiztonság erősítése a cél

Barokk után Szecesszió

Megújul az aluljáró

Figyelem! Forgalmi rend változás

LEZÁRÁS

FORGALOMKORLÁTOZÁS
EGYIRÁNYÚSÍTÁS

Komoly gondot okozott a közlekedés a múlt héten azoknak, akik
a Volánbusz járataival közlekedtek, azaz közlekedtek volna. Ol-
vasóink jelezték, hogy több alkalommal is lerobbant a busz, így
például a Klapka utcából csak jelentős késéssel lehetett bejutni a
városközpontba, de volt, aki emiatt nem jutott el a munkahe-
lyére. 

A meghibásodott járművek helyett információink szerint a Volánbusz nem
állított be helyettesítő járatokat, s lapzártánkig az önkormányzatot sem tájékoz-
tatta a problémáról. Pedig, a járatkimaradást jelezni kell/ene: ez esetben ugyan-
is az önkormányzatnak kevesebbet kell fizetnie a szolgáltatásért. 

Azok az utasok, akik a járatkimaradásokban érintettek voltak, és emiatt
problémájuk volt, az 529-153-as telefonszámon jelenthetik azt az önkormány-
zatnak.

Hol volt, hol nem volt buszjárat

Milliós kárt okoztak a tolvajok

Sok a javítani való 
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Elballagtak és vizsgáznak a „véndiákok”

Érettségi lázban

Stratégiai megállapodás a TEVA-val

Világszínvonal Gödöllőről

Meg kell nézni, milyen járatra szállunk fel!

Egyes vonatok többe kerülnek

Május első hétvégéje a középiskolá-
sok számára marad a legemlékeze-
tesebb; az ország megannyi intéz-
ményében ekkor tartották a balla-
gást, és megkezdődtek az érettsé-
gik.

Gödöllőn is elballagtak a diákok, lap-
zártánk idején pedig már túl vannak
az érettségi egy részén. Volt, aki már
pénteken, a ballagás előtt is vizsgá-
zott, a nemzetiségi nyelv és irodalom
érettségiket ugyanis ezen a napon tar-
tották. 

A magyar nyelv és irodalom kö-
zépszintű írásbelire 240 percig állt a
diákok rendelkezésére, a szövegértési
feladatlap kitöltésére 60 perc, a szö-
vegalkotási feladatlapra pedig 180
percük volt. Az emelt szintű magyar
írásbelire is ennyi idő állt rendelke-
zésükre.

Kedden a matematikából adnak
számot tudásukról a diákok, közép-
szinten az írásbeli 180 percig az emelt
szintű írásbeli  240 percig tart. 

A történelem írásbeli vizsgákat
szerdán tartják, középszinten 180 per-
cig lehet dolgozni, emelt szinten ez
esetben is 240 percet kapnak a megol-
dásra.

Történelemből középszinten angol,
francia, horvát, német, olasz, orosz,
román, spanyol, szerb és szlovák
nyelven, emelt szinten angol, francia,
német, spanyol, szerb és szlovák
nyelven is lesz vizsga.

Csütörtökön lesz az angol nyelvi
érettségi. Ennek írásbelije mindkét
szinten négy elkülönülő részből áll.
Középszinten az írásbeli vizsga idő-
tartama 180 perc, ebből az első rész –
olvasott szöveg értése – 60 perces, a
második rész – nyelvhelyesség – fel-
adatsorának megoldására 30 perc áll
rendelkezésre. Az ezt követő szünet
után a 30 perces hallott szöveg értése

című rész következik, végül az írás-
készséget felmérő 60 perc időtartamú
feladatsor.

Az emelt szintű írásbeli vizsga tel-
jes időtartama 240 perc. Az íráskész-
ség vizsgarész esetében a feladatok
megoldásához mindkét szinten hasz-
nálható nyomtatott szótár (a többi
vizsgarésznél semmilyen segédesz-
köz nem használható.)

Pénteken német nyelvből ugyanígy
adhatnak számot tudásukról végzős
középiskolások, ezt követően május
27-ig folyamatosan zajlanak a
különböző tantárgyi vizsgák, majd jú-
nius 6-13-ig, illetve június 17-28-ig
szóbeliznek.

(bdz)

Gödöllőn járt Pasi Tuominen, Finn-
ország nagykövete, aki adományo-
kat adott át a Gödöllő Közbizton-
ságáért Közalapítvány részére.

A nagykövetség és a Team Finnland
összefogásának köszönhetően az ala-
pítvány használt, de kifogástalan álla-

potban lévő bútorokat, és informati-
kai berendezéseket vehetett át. Az
eszközökért a Gödöllő Közbiztonsá-
gáért Közalapítvány elnöke, Rétfalvi
Antal mondott köszönetet, s elmond-
ta, azokat a Gödöllői Rendőrkapi-
tányságnak adták át, hogy ezzel is se-

gítsék az ott dolgozók munkáját. 
Pasi Tuominent a városházán fo-

gadta dr. Gémesi György polgármes-
ter. A találkozó lehetőséget adott a
finn-gödöllői kapcsolatok áttekinté-
sére. A megbeszélésen szó esett a vá-
rosunk és Forssa közötti kapcsolatról,
ami az elmúlt években egyre szoro-

sabbá vált, nem csak hivatalos, ha-
nem kulturális és civil téren is.

A nagykövet megtekintette a Világ-
béke-gongot, majd ellátogatott a
rendőrségre, a TEVA-ba, és a királyi
kastélyba.

(ny.f.)

Stratégiai együttműködési megálla-
podást kötött a kormány az izraeli
TEVA gyógyszeripari cégcsoporttal.
A megállapodást Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter és Szabó Lász-
ló, a Teva Magyarország Zrt. vezér-
igazgatója írta alá.

A TEVA a világ első számú generikus
gyógyszergyártója, a 2010-es értéke-
sítési adatok alapján 11,1 milliárd dol-
lárral a világ 18. legnagyobb gyógy-
szergyártója lett. A miniszter kiemelte,
hogy a TEVA folyamatosan fejleszt,
munkahelyeket teremt, termékei ver-
senyképesek a nemzetközi piacon, és
2012-ben 172 milliárd forint értékben
exportált Magyarországról.

A TEVA Varga Mihály szerint példa
lehet valamennyi itt működő multina-
cionális cég számára, mivel a profitot
nem viszi ki az országból, hanem a ha-
zai gyártásba, kutatás-fejlesztésbe for-
gatja vissza. A miniszter kifejtette, hogy
2011-ben 7,5 milliárd forintot fizetett
be a cég a költségvetésbe adó és járulé-
kok formájában. Magyarország növe-
kedéséhez az ilyen cégek teszik hozzá a
legtöbbet, ezért a kormány stratégiai
partnerként tekint a TEVA-ra.

A cég 1993 óta van jelen a magyar
gazdaságban, jelenleg mintegy 3000
embert foglalkoztat az országban, akik
között sok a magasan kvalifikált kutató;
ezen kívül szoros kapcsolatot ápol a ha-
zai egyetemekkel, kutatóintézetekkel
is. A TEVA-nak három telephelye van
Magyarországon: Debrecenben, Gö-
döllőn és Sajóbábonyban. Eddigi ma-

gyarországi befektetései elérik a 300
milliárd forintot, ezzel az összeggel a
cég Magyarország legnagyobb befekte-
tőihez tartozik. A vállalat 2012-ben
32,5 milliárd forintot fordított kutatás-
fejlesztésre (k+f), beruházásra. Mint em-
lékezetes október 2-án adták át a TEVA
Gödöllői Steril Centrumát is, ami a vi-
lág egyik legnagyobb és legmodernebb
steril készítményeket gyártó üzeme. A

22 milliárdos beruházásból felépített,
15.000 négyzetméter alapterületű gyár-
egység 263 új munkahelyet teremtett. A
vállalat az idén további 15 milliárdot
szán beruházásra, és 13,5-et k+f-re.

Szabó László elmondta: naponta
több mint 3000 munkatársuk dolgozik
azon, hogy világszínvonalú termékeket
kapjanak a betegek Magyarországon.

(ny.f.)

Lányok napja még nem volt Gödöllőn, de Magyarországon is
csak másodszor rendeztek ilyet április végén a Nők a Tudo-
mányban Egyesület kezdeményezésére. Az akció célja, hogy
megmutassa, a kutatás-fejlesztésben, a mérnöki pályán és az in-
formatika területén igenis lehet nőként is érvényesülni. A fentiek
után könnyű kitalálni, hogy április 25-én a Szent István Egye-
tem Gépészmérnöki Karán javult meg hirtelen a gyengébb nem
képviselőinek aránya. Szabó István dékán köszöntője után két
osztálynyi lány ismerkedett a videólabor trükkjeivel, az informa-
tikai központ legújabb számítógépeivel, a fizika tanszék nap-
energia hasznosító berendezéseivel, a Mérnökinformatikai Köz-
pont robotjaival. (Képünkön a Madách Imre Szakközépiskola

vegyipari technikus hallgatói greenbox-próbán a videólaborban.)

Gyorsvonati felárat vezet be május 15-
től a MÁV-START Zrt, ezt a cég hon-
lapján jelentette be egyes gyors, és se-
besvonatokra. Akik gyakran, vagy min-
den nap utaznak, nem árt odafigyelni,
és időben tájékozódni, hogy melyik
vonatra kell megfizetni a többletet. Az
azonban már nem ennyire egyértelmű,
miért is volt szükség ennek a bevezeté-
sére. A MÁV megfogalmazásában ez
„a közösségi közlekedési rendszer kor-
szerűsítésével összefüggésben” történt. 

A gyorsvonati pótjegy ára kilométer
övezetenként változik, 100 kilométeres
távolságig 150 forint. A 100 kilométer-
nél hosszabb utakra 20 kilométeren-
ként emelkedik a felár. Egy 200 kilo-
méteres utazás esetén 295, 300 kilomé-
terre 440, 400 kilométerre pedig már
590 forint. Az 500 kilométeres, illetve
annál hosszabb utak esetén a pótjegy
ára 795 forint lesz. A megvásárolt
gyorsvonati pótjeggyel – annak vi-
szonylatán és érvénytartamán belül –
bármely gyorsvonati pótjegyköteles
vonat igénybe vehető.

A gyorsvonati pótjegy érvénytarta-
ma megegyezik az azonos távolságra
szóló menetjegy érvénytartamával. Ha
az utas 100 km távolság alatti viszony-
latra érvényes gyorsvonati pótjegyével
tárgynapon éjfél előtt kezdi meg az uta-
zást, az a következő nap 3:00 óráig ér-
vényesen felhasználható.

A gyorsvonati pótjegy nem jelenti az
ülőhely biztosítását. A gyorsvonati pót-
jeggyel az útmegszakítás az általános
szabályok szerint megengedett. Élőál-

lat- és kerékpárjegyhez, valamint ku-
tya- és kerékpárbérlethez gyorsvonati
pótjegyet nem kell váltani.

A gyorsvonati pótjegy az általános
szabályok szerint kiegészíthető, rész-
ben vagy egészben visszatéríthető.

A gyorsvonati pótjegy a vonaton az
általános szabályok szerint elszámol-
ható, hiánya esetén az elégtelen menet-
jegyre vonatkozó szabályokat kell al-
kalmazni. Ha felszállási helyén nem
volt jegykiadás, az utas a gyorsvonati
pótjegyet a vonaton a teljes utazási vi-
szonylatára pótdíj megfizetése nélkül
vásárolhatja meg.

Budapest-bérlettel a gyorsvonati pót-
jegyköteles vonatok igénybe vehetőek,
de a gyorsvonati pótjegyet ez esetben is
meg kell váltani. Aki Budapest-bérlet-
tel és csatlakozó (MÁV-START) bér-
lettel is rendelkezik, az utazás Buda-
pesten kívüli viszonylatán mentesül a
gyorsvonati pótjegy váltásának kötele-
zettsége alól, ha mindkét bérletét fel-
mutatja, tehát Budapest közigazgatási
határán belüli utolsó állomás és a buda-
pesti kiindulási vagy célállomása kö-
zött kell gyorsvonati pótjegyet válta-
nia. Aki Budapest-bérlettel és csatla-
kozó menetjeggyel rendelkezik, az az
utazás teljes – gyorsvonattal érintett –
viszonylatára köteles gyorsvonati pót-
jegyet váltani.

A részletekről, s arról, hogy mely
vonatokra kell pótjegyet váltani a
www.mav-start.hu honlapon tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

(k.j.)

Testvérvárosokon túl mutató kapcsolat

Finn adomány Gödöllőnek

Lányok napja a gépészkaron
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Május 11-én immár hetedik alka-
lommal, 5 helyszínről, 9 irányban in-
dul el a fővárost körülölelő gyalogos
zarándoklat.
A zarándoklat fő célja közös ima ha-
zánkért, fővárosunkért, saját lakóhe-
lyünkért, egyházközségünkért, csa-
ládunkért. A hit évében is kérjük
Mennyei Édesanyánk közbenjárását!

Az 1. szakasz útvonala: Mária-
besnyő Nagyboldogasszony Bazili-
ka, Premontrei Kápolna, Szenthá-
romság Plébániatemplom, Erzsébet-

park, Tölgyes, Szent Jakab Parkfalu,
Mogyoród, Szent László Kápolna,
Mogyoród, Szent Mihály Főangyal –
Plébániatemplom.
Itt a zarándok csoport két ágra szét-
válik:
Fót, Szeplőtelen Fogantatás Plébáni-
atemplom és Kerepes, Szent Anna
Plébániatemplom irányába induló
csoportra.
A zarándoklat reggel 8 órakor indul
Máriabesnyőről. Gyülekező 7-től
7.30-ig, majd ima, ismertetés, áldás.
Csatlakozási pontok: a fent említett

útvonalon bárhol lehetséges. 
A zarándoklat lezárása: este 7 óra:
Püspöki Szentmise Fóton, a Szeplő-
telen Fogantatás Plébániatemplom-
ban és Kerepesen, a Szent Anna Plé-
bániatemplomban.
Kérünk mindenkit, hogy lehetősége
szerint – ha nem is az egész útvona-
lon – vegyen részt a zarándoklaton.
A zarándoklat tanúságtétel, legyünk
sokan tegyünk tanúságot!

Hatházyné Juhász Erzsébet
Az 1. szakasz koordinátora

06-20/3654175 vagy 06-30/266574

Élő rózsafüzér zarándoklat – 2013. május 11.

Május 11-én szombaton, Gödöllő főte-
rén a G7, azaz a Gödöllői Helyi Élelmi-
szer Tanács főszervezésében, az önkor-
mányzat és a Művészetek Háza  segít-
ségével megrendezik a Gödöllői Helyi
Élelmiszer Fesztivált. Az egésznapos
program színes kulturális események-
kel, helyi termelői piaccal és a helyi ét-
termek által kínált íncsiklandozó és
egészséges ételekkel várja az érdeklő-
dőket.
Mint azt Szoljár Csabától, a rendez-
vény főszervezőjétől megtudtuk, a
program egyik célja, hogy lehetőséget
adjanak a helyi termelőknek a bemutat-
kozásra. Az érdeklődők zöldségek, gyü-

mölcsök, füstölt és feldolgozott hús-
áruk, méz, bor, sör, tej- és tejtermékek,
sajtok, palánták, csírák, fűszerek, gom-
ba, gyümölcs- és zöldséglevek között
válogathatnak majd a felállított pavilo-
nokban.
Emellett a helyi éttermek, helyi alap-
anyagokból, ínycsiklandó, egészséges
finomságokat kínálnak majd – ez alka-
lommal szintén a főtéren. Az ételeket
úgy készítik el, hogy azok megfelelje-
nek az egészséges táplálkozás kívánal-
mainak. 
A különböző finomságokból válogató-
kat kulturális csemegékkel is kényezte-
tik a szervezők. Fellépnek többek között

a Frédéric Chopin Zeneiskola növen-
dékei, a Gödöllő Táncegyüttes, a
Waldorf iskola diákjai, a Jumpers
táncegyüttes és a Dixix Rythm Band.
A fesztivál lényegében folytatása a
korábbi babatvölgyi, a G7 által szer-
vezett rendezvényeknek, de a korábbi
szűkebb körű programot most városi
szintre emelték, s a szervezők bíznak
abban is, hogy egy új hagyományt si-
kerül megteremteniük. 
A fesztivált szakmai program is ki-
egészíti: a  délután folyamán a szak-
emberek a város élelmiszer straté-
giájának kialakításáról tanácskoznak
majd. kj

Május 5-én, vasárnap, Anyák napjának délutánján került sor arra az ün-
nepi műsorra, melyet a 10. éve tartó Családok Hónapja, illetve az 5. éve
tartó Születés Hete kapcsán rendeztek Gödöllő főterén. Az egybe-
gyűlteket Pecze Dániel alpolgármester köszöntötte, az ünnepség végén
megszólaltatták a Világbéke-gongot. Idén már tizenegyedik alkalommal
kerül megrendezésre a Születés Hete országos szakmai, kulturális és

tájékoztató
r e n d e z -
vénysoro-
zat. A szervezők május 4. és 12. között közel hatvan hely-
színen – Erdélyben és a Vajdaságban is – várják az ér-
deklődő párokat, kismamákat, kispapákat, nagymamákat
és nagypapákat. Az idei év különleges alkalom, hiszen
Gödöllő,  a rendezvénysorozat egyik legrégebbi helyszíne,
már tízedik alkalommal kapcsolódik be az eseménybe.
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Hiú ábránd szülőként azt gondol-
nunk, hogy gyermekünket felnevel-
hetjük konfliktushelyzetek nélkül.
Persze sok családnak megadatik az
engedelmes, kedves gyermek, aki
nem borzolja a szülei idegeit, de jel-
lemzőbb, hogy nagy csatározások zaj-
lanak a falak között. Már a másféléves
apróság is képes arra, hogy megsem-
misítő csapást mérjen a szüleire, és
olyan hisztit rendezzen, hogy a szülők
teljesen tehetetlennek érezzék ma-
gukat. Az induló önállósodási törek-
vés aztán, ha a szülők nincsenek ré-
sen,  átmegy játszmákba, amik akár
éveken át megkeseríthetik a hétköz-
napokat. A helyzetek felismerése, a
lényeges dolgok lényegtelentől való

elkülönítése rálátást, hozzáértést igé-
nyel a szülők részéről. Ha a kisiskolás
nevelésébe sok hiba csúszik, a problé-
mák kamaszkorban kicsúcsosodnak. 
Ahogy a munkában és sok más terü-
leten is lehetünk sikeresek és vallha-
tunk kudarcot is, úgy ezek a gyermek-
nevelésben is megtörténhetnek. A ku-
darc, ami abban nyilvánul meg, hogy
a felnőtt gyermek eltávolodik a szü-
leitől, sőt, akár megveti és okolja
őket, nagyon fájó érzés. Sokkal in-
kább valószínű a boldog család képe
azokban a családokban, ahol a gyer-
mek felnevelése közben adódó 
konfliktusokat helyesen kezelik, mert
tudják, mik a buktatók.
Az előadásban kiemelt helyet kapnak

azok a helyzetek és megoldások,
amik nagyban hozzájárulnak ahhoz,
hogy a szülők szülői szerepükben sik-
eresnek érezzék magukat.
Néhány gondolat az előadás té-
máiból:
– Miért dacolnak, hisztiznek a leg-
kisebbek?
– Hogyan befolyásolják az iskolai
eredmények a szülő-gyermek kapcso-
latot?
– Elveszítjük-e a gyermekünket, ha
kamaszkorban nem engedünk neki?
Konfliktushelyzetek a dackorszaktól
a kamaszkorig címmel tart előadást
Deákné B. Katalin pedagógiai szak-
író május 13-án, 18 órai kezdettel Gö-
döllőn a Művészetek Házában.         lk

Az ország első Erzsébet parkjába, ta-
vaszi sétára hívjuk és várjuk a ter-
mészet kedvelőit június 8-án szomba-
ton 14 órára. A koronázási hétvégéhez
kapcsolódva, dr. Krassay László er-
dőmérnök beszél majd a park törté-
netéről, az ott látható növényritkasá-
gokról, köztük az országban egyed-
ülálló, 1898-ban nem sokkal a király-

né halála után telepített híres krími
hárfasorról. 
Természetesen megnézzük az annak
idején közadakozásból emelt, a világ
első egész alakos Erzsébet szobrát,
aminek avatásán az özvegy Ferenc
József és lányai is jelen voltak, illet-
ve felkeressük a Grassalkovich II.
Antal által emelt barokk kálváriát is. 

A szecessziós év programjában az
idén Gödöllőn megemlékeznek a 80
esztendővel ezelőtt tartott Jamboree
eseményeiről, melynek éppen az Er-
zsébet park adott helyet 1933-ban. 

A Sisi Baráti Kör által a gödöllői
Erzsébet parkban 2013. június 8-án,
szombaton 14 órakor tartandó progra-
mon a részvétel ingyenes. 

A séta előtt, május 11-én, szomba-
ton délután 14 órától Budapesten, az
Eötvös utca 10. szám alatt dr. Krassay
László tart sok fotóval színesített elő-
adást az Erzsébet park történetéről. A
részvétel ezen az összejövetelen is
ingyenes. szm

Pályázati sikerének köszönhetően május 11-én Budapesten, az
Európa a Polgárokért programon a Gödöllői Testvérvárosi Egye-
sület képviseli hazánkat az Erzsébet téren megrendezésre ke-
rülő rendezvényen. Ennek során az egyesület gödöllői és test-
vérvárosi gyerekek közreműködésével számol be programjairól. 

Mint azt Sándorné Pálfalvy Beá-
ta, az egyesület elnöke lapunknak
elmondta, egy különleges, interak-
tív bemutatkozást szerveznek,
aminek részeként a finn Forssa, a
lengyel Zywiecz, a Szlovákiában lévő Dunaszerdahely és Párkány, az Er-
délyben elterülő Csíkszereda és Gödöllő városát élőben kapcsolják, és minden
helyszínről gyerekek számolnak majd be azokról a programokról, amiknek
részesei voltak. 

Városunkból a kastély lesz a bejelentkezés helyszíne, ahonnan a Csenderes
Együttes, és a múlt évi balatonlellei Nemzetközi Ifjúsági Táborban részt vett
gyerekek számolnak be tapasztalataikról, a budapesti színpadon pedig az
Ifjúsági Fúvószenekar és Benedek Krisztina táncosai mutatkoznak be.
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Lélekkalauz – Konfliktushelyzetek dackorszaktól a kamaszkorig

Gödöllői egyesület képviseli hazánkat 

Európa a polgárokért

Erzsébet parki sétára hív a Sisi Baráti Kör
Két alkalommal, május 11-én és június 8-án az Erzsébet parkkal
ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Sisi baráti kör szervezésé-
ben. Az első találkozón Budapesten vetítéssel egybekötött elő-
adást hallhatnak, míg a júniusin a valóságban is bejárhatják Gö-
döllő e kedvelt pihenőhelyét. 

Jubiláló programsorozatok

Családok, anyák, gyermekek

I. Gödöllői Helyi Élelmiszer Fesztivál

Terítéken az egészséges táplálkozás
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Három szereplő. Egy történet.
Mindhárom áldozat, mindhá-
rom elkövető, és azok is ők
hárman, akik véletlen kevered-
nek az eseményekbe. Egy, ki a
mesék világa felől szemlél,
egy, ki az okokat kutatja, egy,
ki vádakat olvas a világra, hogy
mért olyan, amilyen. Egy férfi
és két nő. 

Mindhárman ki akarnának keveredni
a napvilágra, mégis ott bolyonganak
valahol a mélygarázsban. Három, 
szerelem utáni élet és egy valahai 
szerelmi viszony három sarka, s egy
készülődő titokzatos bűntett. Mit je-
lent élni, érezni, kötődni, sorsot épí-
teni? Mit jelent egy olyan világban
lenni, ahol minden élet egyedi és au-
tentikus, de az életek közös világa te-
lis-teli van hamissággal? Számvetés
azzal, ahogy élünk és éltünk, s egy-
ben sors és korkritika A mélygarázs.
Sodró monológok, meghökkentő
gondolatfutamok, a múlt és az élet-
építés kendőzetlen feltárása. Szembe-
sítés képzeteinkkel és tévképzeteink-
kel.
Három ember különálló és közös sor-

sa, három monológ, ami egy pilla-
natra sem idegen tőlünk, mert rólunk
beszélnek, mert belőlünk vannak
összerakva. Fogják a kezünket, és vé-
gigjárják velünk a földmélyi terme-
ket, nemcsak az ő világukat, hanem a
miénket is. 

Bolyongás, hiszen mindannyian
bolyongunk az élet hatalmas útvesz-
tőjében, és bizony sokszor nekime-
gyünk a falnak, akkor is, ha előre fi-
gyelmeztetnek bennünket, ne tegyük.
Figyelmeztetnek azok, akik már be-
verték a fejüket, aki már tudják a fal
kemény. 

De, hát mi tudjuk jól, mi az okosak
közé tartozunk, azok közé, akik más
kárán tanulnak. Velünk nem történik
meg az, amire figyelmeztetnek ben-
nünket, mert mi tudjuk… mi aztán
tudjuk… de nagyon. Azután kopp. 

A szerelmi háromszögbe ez alka-
lommal különleges szemszögből pil-
lanthatunk be. Minden szereplő maga
láttatja velünk a maga valóságát, a
maga igazát. Mert mindenkinek igaza
van a hétköznapok által felőrölt lét-
ben, ahol már szinte gépiesen tesszük
a dolgunk, s válunk az elvárások és
saját korlátaink rabjaivá.

Szinte minden történetben önma-
gunkra ismerhetünk, és tiltakozha-
tunk: na nem, én nem vagyok ilyen.
De óvatosan kezdjünk el nevetni a
sokszor szinte tapinthatóan önma-
guknak is ellentmondó szereplőkön,
mert előbb utóbb arcunkra fagy a mo-
soly, attól a görbe tükörtől, amit a
szerző elénk rak. 

Háy János A Mélygarázs című
könyvét a XX. Budapesti Nemzetkö-
zi Könyvfesztiválon mutatták be, s az
Európa Könyvkiadó ezzel a művel
kezdi el az író életműsorozatának
megjelentetését. 
(Háy János : A  Mélygarázs) jk

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Görbe tükörben

Zsúfolt nézőtér előtt adott minősítő
hangversenyt a Gödöllői Városi Ve-
gyeskar és a hatvani Grassalkovich
Énekegyüttes május 4-én, szombaton.
Az Erzsébet Királyné Szálloda dísz-
termében megtartott koncertet köve-
tően a Magyar Kórusok és Zenekarok
Országos Tanácsa (KÓTA) a kategó-
ria minősítés során a városi vegyes-
karnak „fesztivál kórus”, a hatvani
énekegyüttesnek pedig „gála kórus”
minősítést adott. 
A díszteremben megtartott rendezvé-
nyen először  közösen, majd külön-
külön szólaltak meg a kórusok. A prog-
ram során a zenetörténet korszakaiban
kalandozhatott a közönség, a ma élő
hazai kortárs szerzők mellett többek
között Kodály, Bárdos ”klasszikus-
nak mondott” műveit, valamint Liszt,
Haydn, és Monteverdi szerzeményeit
hallhatták az érdeklődők, az est kar-
nagyai Molnár Tamás és Pechan
Kornél vezetésével. A hangversenyt
közös produkció zárta a gödöllői és a

hatvani énekesek: Kodály Esti dal cí-
mű művével búcsúztak a hallgatóság-
tól. Ez a búcsú azonban ekkor még
rövid időre szólt, sokan ugyanis ki-

tartottak, és megvárták a zsűrit, ami-
ben a KÓTA részéről Gerenday Ág-
nes, Nógrádi László és Somogyvári

Ákos foglalt helyet,  hogy  meghozta
a végleges döntést. 
A rövid megbeszélést követően Ge-
renday Ágnes nemcsak a két kórus-
nak gratulált, hanem köszönetet mon-
dott a városoknak is azért, hogy fenn-
tartják az énekkarokat, és biztosítják
azok működését. Ezt követően a kó-
rusok munkáját méltatva kitért arra is,
nem csak az a fontos, hogy milyen
szakmai szinten állnak, hanem az is,
hogy a közös éneklés örömöt adjon
számukra. A  minősítő oklevelet gö-
döllői részről Pechan Kornél karnagy,
a hatvani kórustól pedig Molnár Ta-
más karnagy vette át.                           bj

Ismét nagy fába vágta fejszéjét a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete, hiszen egy olyan történetet állított színpadra, ami
filmként és musicalként egyaránt nagy sikert aratott. A „Valahol
Európában” ma már nem csak filmen, hanem színpadon is
klasszikusnak számít. 

A darabot gödöllői szereplőkkel, Horváth
Zoltán rendezésében, telt ház előtt mutatták
be pénteken a Művészetek Házában. A Rad-
ványi Géza és Balázs Béla filmje alapján ké-
szült színpadi műhöz Dés László komponált
zenét, amiből több nem csak a címadó dal lett
sláger, hanem a gyerekek által előadott dalok
közül is jónéhány. A darabot pénteken és va-
sárnap láthatta a közönség. jb

Második alkalommal adott ott-
hont a kastély lovardája a  II.
Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesz-
tiválnak, amit ezúttal május el-
sején rendezett meg a Gödöllői
Testvérvárosi Egyesület, a Bu-
dapesti Orosz Kulturális Köz-
pont és  a Dolphin Travel. A fesz-
tivál célja, hogy segítse a kap-
csolatépítést a határon túli
fiatalok, elsősorban pedig a
testvérvárosokban élők között. 

A rendezvényen több mint százötven,
10-18 év közötti fiatal vett részt. Míg
a múlt évben a kórusmuzsikáé volt a
főszerep, az idén népzenei kategóriá-
ban mutatkozhattak be a diákok.  A
legmesszebbről a Néva Húrjai együt-
tes érkezett, ők Szentpétervárról láto-
gattak el hozzánk. A Felvidék a pár-
kányi Primula Együttessel képvisel-
tette magát,  Gödöllőről  pedig a Wal-
dorf iskolából a Gingalló Együttes, a
Cibri Énekegyüttes, a Besnyői Bo-
torkálók (mindkét csoport Benedek
Krisztina tanítványai), Csenderes
Együttes (Joób Emese tanítványai),

valamint a Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumból Manninger Katica
és  Lichner Roland mutatkozott be a
közönség előtt.  

A  verseny fődíját a Csenderes
Együttes kapta, ők lengyel testvérvá-
rosunkba, Zywieczbe és
Krakkóba látogathatnak
majd el, s szintén ide utaz-
hat az I. díjat kapott Gin-
gallo Együttes is. 

I. díjat kapott még  Né-
va Húrjai Együttes, a II.
díjat pedig három elő-
adónak ítélte a zsűri: a
Cibri énekegyüttesnek, a

Primula Együttesnek és
Manninger Katicának. III.
díjat kapott Lichner Roland
és a Besnyői Botorkálók,
Benedek Krisztina tanítvá-
nyai azonban emellett egy
különdíjban is részesültek,
ők testvérvárosunkba, Du-
naszerdahelyre utazhatnak
majd, ahol a Csallóközi Fesz-
tiválon állhatnak majd a kö-

zönség elé. 
A zsűriben Kereskedő Tamás zon-

goraművész, Patricia Bach opera-
énekes és Ékes Ilona ERGO (Euró-
pai Regionális Szervezet) elnöke, or-
szággyűlési képviselő foglalt helyet.

jk

Második alkalommal rendezik meg hazánkban az Országos Rajz-
film Ünnepet, amihez Gödöllő is csatalakozott. Május 12-én a Mű-
vészetek Házában egész nap színes programokkal várják a gye-
rekeket és szülőket, egy kis nosztalgiázásra, kiállításra, de arra is le-
hetőség lesz, hogy megismerkedjenek az animáció történetével.

A program keretében 14 órától olyan klasszikusnak számító rajzfilmeket lát-
hatnak, mint a Frakk, a macskák réme, Futrinka utca, Kíváncsi Fáncsi, A Koc-
kásfülű nyúl, Mirr-Murr, a kandúr, Süsü, a sárkány és a Vízipók-csodapók. A
vetítésekhez a helyszínen egy rajzverseny kapcsolódik, amin családi mozije-
gyet nyerhetnek a résztvevők. 

16 órától homokanimációkat vetítenek, majd a konferencia teremben Richly
Zsolt grafikusművész alkotásaiból nyílik kiállítás, akinek nevéhez televíziós
sorozatok, egész estés tévé- és mozifilmek, gyermekeknek és felnőtteknek ké-
szülő produkciók egész sora kötődik, mint például a rajzfilm vetítési program
keretében is látható Kockásfülű nyúl vagy Kíváncsi Fáncsi. A kiállításon gye-
rekeknek készült grafikáiból láthatnak válogatást.

Az animáció történetéről Marcsa Piroska animátor tart előadást az érdek-
lődőknek 19 órától, az est zárórendezvénye pedig Jankovics Marcell: Az
ember tragédiája című színes animációs filmjének vetítése lesz, amire a tervek
szerint a Művészetek Háza belső udvarán kerül sor. kj

Fergeteges siker a minősítő hangversenyen

Fesztivál kórus lett a városi vegyeskar

II. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál

Ifjú népzenészek a kastélyban

Klasszikusokat és újdonságokat vetítenek

Rajzfilm ünnep a Művészetek Házában

Nem csak filmen siker

Valahol Európában
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További újdonságokat tartogat a Jamboree jubileumi kiállítása

Programok, megújuló cserkészösvény

Megérkezett Kócos és Copfos

Mesefolyosó a városházán
(folytatás az 1. oldalról)

Kerényiné Bakonyi Eszter el-
mondta, mindig ott motoszkál az em-
berben: vajon mi ragadt meg a gyer-
mekben, mi jut el a lelkükig, hiszen er-
ről nincs közvetlen visszajelzés, nincs
dolgozat. Ezért a múzeumpedagógus
nagy segítségére van, ha a munkáját

más szakemberek is segítik, jelen eset-
ben egy olyan grafikus, aki érti és érzi a
letűnt korok világát, és a gyermekek
számára is emészthetővé tudja ezt ten-
ni.

Az itt látható grafikák, az
aluljárófestéstől kezdve a mú-
zeumpedagógiai foglalkozá-
sokon, a Városi Könyvtár ol-
vasóvetélkedőjén és a Múze-
umok Éjszakája gyermek-
programjain át – amikor is
Kócos és Copfos a két tündér,
bemutatják a szecessziót a
gyerekeknek –, a Múzeumok
Őszi Fesztiváljának program-
jaiig, egész évben végigkí-
sérik a múzeumpedagógiai
munkát.

– Ez egy kincses város. Kolozsvárra
mondják ezt, de Gödöllőre is méltán
igaz – kezdte megnyitóját Schäffer
Erzsébet író, újságíró és a szecesszió
virágát, mályvát terített az alkotó elé,

majd felidézte az első, az angyalos kö-
tetet, melyek szövege és képei egyaránt
megragadták. – Az itt látható grafikák
hitelesen közvetítik a szecesszió vilá-
gát, minden igaz, amit ábrázolnak, ér-
zem rajuk a századelő báját, rendezett-
ségét, harmóniáját és közben a mának
szólnak. Nem nosztalgia. Odalát az

ember, de itt érzi magát a
mában.

Elmondta, Hódi Rezső-
vel először Münsterben ta-
lálkozott, ő mutatta be neki
a várost. Beszélt a grafikus-
sal való ismeretségéről, s
egy nemrég neki küldött le-
vélről, melyben Lázár Er-
vin sorait idézte: „Már nem
tudom, hogy akartam befe-
jezni a mondatot. Csak azt
tudom, meg akartam ma-
gyarázni, hogy az „itthon”

számomra mennyire fontos, akkor is,
ha dúl a bunkóság, ha rettegni kell a
szomszédoktól... máshol sokkal rosz-
szabb lenne számomra, akkor is ha lát-

szólag „jobb” lenne. Ezért aztán a haza-
szeretet önzés, önvédelem. Arra irá-
nyul, hogy a közösség, amelynek része
vagyok, minél magasabb szintre kerül-
jön. Mindenki értse meg, akkor lehet jó
az életem, ha másoké is az. Mert itt él-

ned, halnod kell, nem azért, mert ez
erkölcsi kötelesség, hanem azért,
mert ha van is a világon számodra
máshol hely, ott mindig idegen ma-
radsz.” (Napló 2001. jún. 30.)

– Ezt érzem a rajzokon és Gö-
döllőn. És ha majd a villák, a Nagy
Sándor-ház és más épületek egyszer
majd újra megtelnek élettel, akkor
még egy kincse lesz ennek a kincses
városnak – fejezte be megnyitóját
Schäffer Erzsébet. (sv)

A Királyi Váróban április 27-én nyílt
meg aHetedhét országból című cser-
készkiállítás, amely a 80 évvel ezelőtt
Gödöllőn megrendezett Jamboree-
nak állít emléket. A jubileumi tárla-
ton számtalan különlegességet, érde-
kességet mutatnak be, s mint a Gö-
döllői Városi Múzeum valamennyi
kiállításához ehhez is sokféle prog-
ram kapcsolódik.

A szakmai tárlatvezetés iránt sokan ér-
deklődtek, májusra már több csoport is
bejelentkezett, tudtuk meg dr. Czeglé-
di Noémitől, a kiállítás kurátorától.

– Az eddigi érdeklődés alapján
látható, hogy kiket sikerült megszó-
lítaniuk?

– Nagy érdeklődést mutatnak a fia-
talok és a Cserkészszövetség is, ami
egyébként is nagyon pozitívan értékeli
a kiállítást. Buday Barnabás, a Ma-
gyar Cserkészszövetség elnöke például
ígéretet tett, hogy az idei nemzeti nagy-
tábor során ellátogatnak majd ide. Lel-
kesek a fiatal cserkészek is, ezt jól pél-
dázza, hogy a 802. Szent Korona Cser-
készcsapat tagjai örömmel segítettek a
megnyitón, és arra is ígéretet tettek,
hogy a Múzeumok Éjszakáján is szá-
míthatunk rájuk.

– Úgy tudjuk, ekkor több prog-
ram is lesz a cserkész kiállításban.
Mit terveznek?

– Lesz például a cserkészek által
szervezett foglalkozás, valamint készü-
lünk egy a Jamboree-ról szóló kerek-
asztal beszélgetésre Fábri Mihály ta-
nár úr vezetésével. Nagy öröm szá-
munkra, hogy Teleki Géza, aki Teleki
Pál tábori ágyát a gyűjteménynek ado-
mányozta, ígéretet tett arra, hogy ezen
ő is részt vesz. 

– A kiállítás egyik különlegessége
az a Jamboree-t bemutató interaktív
térkép, ami egyben digitális fotóal-
bum is. Hogyan fogadták a látoga-
tók?

– Az interaktív térkép nagy sikert
aratott, a kiállításon is sokan megnéz-

ték, és meg is vásárolták. Ez terveink
szerint nem egyedülálló projekt lesz,
később, ha lehetőség nyílik rá, egy di-
gitális album formájában szeretnénk a
korabeli Gödöllőt is megjeleníteni. 

A Hetedhét országból kiállításhoz
kapcsolódóan megújul a cserkészös-
vény is. Az eredeti útvonalat Bokody
József tervezte, s a városunkban talál-
ható cserkészemlékeket köti össze. A
múzeum szakemberei ezt szeretnék ki-
bővíteni úgy, hogy részévé tegyék a
gödöllői műemlékeket is. A tervezést
Fábián Balázs, a kiállítás rendezője
végzi.

– Hol tartanak a munkák?
– A tervezési szakasz zajlik, s re-

méljük szeptemberre elkészülhet a
végleges, jelölt útvonal.

– Mi lesz ebben az újdonság?
– Lényegében kibővítjük a korábbi

útvonalat. Az új verzió szerint az Er-
zsébet-parkban a Jamboree egykori
szálláshelyén kezdődik majd a túra,
ahol megpróbáljuk behatárolni, melyik
részen, kiknek állhatott a táborhelyük.
Bekapcsoljuk az útvonalba Erzsébet
királyné szobrát, a sziklát, a kálváriát
és a pozsonyi csata emlékművét. Innen

a kastély érintésével haladunk tovább a
Cserkészszobor, Wass Albert szobra, a
Trianon emlékmű, és a Világfa megte-
kintése után az egykori Premontrei
Gimnáziumhoz, azaz az egyetemhez.
Természetesen érintjük a premonteri
temetőt, majd irány Máriabesnyő, a ba-
zilika, Teleki Pál sírja, ahonnan az er-
dőn és a Babati úton juthatunk el Teleki
Pál szobrához. Innen indulhatunk visz-
sza a városba, ahol az állandó cserkész
kiállítás lehet a végcél. 

– Jó hosszú túra útvonala…
– Legalább húsz kilométer, de igazi

különlegesség lesz. Egyrészt a temati-
ka miatt, másrészt, azt hiszem, Gödöllő
lesz az egyetlen olyan város, ami váro-
son belüli túraútvonallal rendelkezik
majd, ráadásul ennek a háromnegyed
része zöldövezetben vezet, jóformán
alig érint lakott területet.

– Úgy tudjuk ezt az utat külön
jelzéssel is ellátják.

– Sőt, nem csak önálló jelzést kap,
hanem egy tájékoztatót is készítünk,
ami az interneten is elérhető lesz. Ez
lehetővé teszi, hogy aki önállóan vág
neki, az is megkapja a szükséges
információkat az érintett emlékekről.

(k.j.)

Különleges videóklipet forgattak má-
jus 5-én a Monarchia Rétesházban. A
Cantus Ludus Énekegyüttes tagjai
(Buka Enikő, Joób Emese, Gecse
Júlia, Gombos Viktor és Pertis Sza-
bolcs) 100 évet utaztak vissza az idő-
ben, és teremtettek igazi századelős
kávéházi hangulatot, zenében és lát-
ványban egyaránt. Hamarosan a nagy-
közönség is átélheti mindezt, hiszen
június 1-jén a könyvtárban folytatód-
nak a zenés kávéházi esték, de a meg-
szokottól eltérően nem a 30-40-50-es
évek hangulatához igazodva, hanem a
szecesszió évéhez kapcsolódva, a
múlt század elejére kalandozhatunk
vissza – így ismerhetjük meg az ak-
kori zenei stílust. A videóklipben
számtalan különlegességet láthatnak
majd, de a titokra csak a bemutató
napján derül fény. A zenét Fodor
László komponálta, koreográfia Vaj-
da Gyöngyvér. A kellékek egy részét
a Városi Múzeum biztosította.

(pts)

Szecessziós hangulatban

Utazás a múltba
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Baha: Baha az egyik legrégebbi te-
leplakó. Érthetetlen hiszen kedves,
bújós, szeretetre méltó visszahú-
zódó kislány, aki semmi másra nem
vágyik csak egy kis biztonságra.

Sátán: Gödöllőn befogott rot-
tweiler kan kutyus. Barátságos,
kövérkés eb, így reméljük, hogy
mihamarabb gazdira talál.

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

Rexi: Gödöllőn befogott német-
juhász keverék felnőtt kan ku-
tyus. Kedves, barátságos, pó-
rázt ismerő kutyus. Egyedi azo-
nosítóval nem rendelkezik. Re-
méljük eredeti gazdája ráismer
és hazaviszi! 

Bagira: Tacsi keverék, idősebb
szuka kutyus. Nagyon jó jelző
kutya. Elsősorban idősebb em-
berek mellé ajánlanánk. Na-
gyon szomorkás egyelőre.

Május 11-én és 12-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Május közepén a kutyásoké lesz a főszerep Gödöllőn. Szó szerint
kell érteni, hogy a négylábúak és gazdáik, na és persze az érdek-
lődők ellepik településünket. A Kutya Világkiállítás fő rendezvé-
nyeit Budapesten a HungExpon tartják, de számos világrendez-
vényt itt bonyolítanak le. 

Május 17-én kezdődik és vasárnapig tart a Munkakutya Vi-
lágbajnokság, vagy hivatalos nevén az obedience verseny a
Táncsics Mihály úti Sportcentrumban, valamint szintén itt
bonyolítják le a kutya Frizbi (frisbee) Világkupát, aminek
egyik kiemelt része a pénteki napon kifejezetten csak ma-
gyar fajtáknak rendezett versenyszám.

Az Alsópark és a Kastély park is megtelik kutyákkal, ugyanis itt bonyolítják le
3 napon keresztül a különböző fajtaklubok kiállítását, de például a Magyar Ku-
tyafajták Világkupája, az agár Európa Kupa (Eurosighthound), az Angol auszt-
rál Pásztorkutyák Közép-Európa Kupája is itt kap helyet.

Miután a verseny ideje alatt több ezer látogatóra, versenyzőre lehet számí-
tani, a rendezvény ideje alatt jelentős forgalomkorlátozás várható. Bizto-
san tudható, hogy az Ady Endre sétány mindkét irányból, valamint a Mű-
vészetek Háza parkolója lezárásra kerül május16-án, 17-én és 18-án, ide
csak a kiállítók tudnak majd parkolni.

A Tessedik úton forgalomlassítás várható, szintén jelentősebb parkolás miatt. A
Chopin Zeneiskola a kiállítás két fő napján zárva lesz. Szintén nagyobb forga-
lom várható a Táncsics úti Sportcentrumnál, ahol a parkolást a kialakítandó
műfüves pályán kívánják megoldani a versenyzők részére. 

A rendezvényhez kapcsolódóan május 18-án délelőtt egy nemzetközi ál-
latvédelmi konferenciát  is tartanak a Polgármesteri Hivatalban. Ezért ezen a
napon lezárásra kerül a Városháza parkolója is.
A rendezvények ingyenesen látogathatók lesznek!

Kutyavilág Gödöllőn májusban

AJÁNDÉKBA ELVIHETŐ KUTYÁK

Egy cocker spániel (5 éves, fekete, lány) és egy springer spániel
(5 éves, zsömle színű fiú) kutya ajándékba elvihető. 

Érd: 06-28-417-306, 06-70-776-6616.

(Folytatás az 1. oldalról) 

Akik kilátogattak a rendezvényre,
nem csak egy kellemes élményt vi-
hettek magukkal, hanem számos ta-
pasztalatot, információt is. A helyszí-
nen többek között hazánk és tér-
ségünk madár- és növényvilágáról

szóló tájékoztatókat kaphattak az ér-
deklődők, de hozzájuthattak például
olyan cd-hez is, amin a hazai madarak

hangját örökítették meg. A programok-
ba bárki bekapcsolódhatott, és igencsak
érdemes volt valamennyin részt venni.
A résztvevők ugyanis egy füzetet kap-
tak, amibe a különböző „állomások” pe-
csétjei kerülhettek, s azok között, akik
valamennyi pecsétet összegyűjtötték, s
természetesen helyes megfejtéseket

adtak, értékes ajándékokat sorsoltak
ki. A fődíj pedig egy részvételi lehe-
tőség volt a BI.T.O.T-n, azaz a Bika-

tavi Természetvédelmi és Ornitoló-
giai Táborban, ezt az idén Tóth Dá-
niel nyerte. jk

Madarakról, fákról és lovakról szólt a majális

Gödöllő a természet pártján

Kikukkantott a kis vombat. A lebilincse-
lő pillanatot O. Nóra látogatónak si-
került megörökítenie fényképezőgé-
pével és a fotókat el is küldte az állatkert
részére.

A kölyök igazi ritkaság: ő a tizenegyedik az eu-
rópai állatkertekben 100 év alatt összesen szü-
letett vombatok sorában. 
Ha igaziból is látni szeretné, menjen el a Buda-
pesti Állatkertbe. Minden nap délután 4 órakor
nézheti meg a külső vombat kifutóban az állatok
nyilvános tréningjét.

zoobudapest.hu, fotó:Bagosi Zoltán

Fővárosi Állat- és Növénykert – Íme, az első fotó a vombat bébiről
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Ezúttal sem sikerült a győzelem
a Gödöllői Bikáknak a felsőházi,
1-6. helyekért zajló rájátszásban
a futsal NB I-ben. Most hazai pá-
lyán babrált ki a mieinkkel és vitt
el egy pontot a Szombathely csa-
pata, így távolodik a 3. hely.

Öt vereség után pozitívum, hogy meg-
szerezte első pontját Baranyai Pál csa-
pata a rájátszásban, de a bronzéremről
lassan lemondhatnak a Bikák, akik az
alapszakasz után még a legnagyobb esé-
lyesei voltak a 3. helynek. Azóta viszont
nagyot fordult a világ, legalább is a gö-
döllőiek körül, ugyanis az eddig leját-
szott hat meccsükből és a megszerez-
hető 18 pontból mindösszesen 1 pontot
sikerült összekaparni, a legutóbbi hazai
meccsen a 6. helyezett Swietelsky-Ha-
ladás VSE ellen elért 3–3-as döntetlen-
nek köszönhetően.
A folytatás sem ígérkezik könnyűnek a

3. helyért folytatott csatában. A jelenleg
39 ponttal 4. helyen áll Gödöllő előbb a
szintén 39 pontos és 5. helyezett Szeged
vendége lesz, majd május 13-án a 2. he-
lyen álló  Berettyóújfalú, május 17-én
pedig, a már bajnok ETO vizitál Gö-
döllőn, végezetül a jelenleg 43 ponttal a
3. pozíciót elfoglaló budaörsi Aramis
vendégei lesznek Szente Tamásék (má-
jus 27.).
Futsal NB I, 1-6. helyekért, 6. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Swie-
telsky-Haladás VSE 3–3 (1–0) Gól: Ba-
ranyai Pál (2), Vidák Balázs -tt-

Futsal – Továbbra is sikertelenül

Végre pontot szereztek a Bikák

Futsal NB I., rájátszás 8. forduló
Május 13., hétfő 19:30

Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – 
MVFC-Berettyóújfalu

Futsal NB I., rájátszás 9. forduló
Május 17., péntek 20:30

Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – 
ETO Futsal Club

(Egyetemi Sportcsarnok)

Remek héten van túl a Gödöllői
SK felnőtt labdarúgó csapata. Je-
nei Sándor tanítványai előbb hét-
közi meccsen a Törökbálintot
verték meg hazai pályán, majd a
a hétvégén Felsőpakonyból is há-
rom ponttal távoztak.

Nagyon fontos sikerek ezek, ugyanis a
magyar labdarúgás hátországának át-
szervezése okán a megyei I. osztályban
jelen állás szerint (pillanatnyilag 10 NB
III-as Pest megyei csapat áll kieső he-
lyen, míg egy osztályozóson) mindösz-
sze a 2-6. helyen végző csapatok marad-
nak bent, míg a többiek kiesnek a II.
osztályba. A gödöllői fiatalok a tavasz-
szal mindent egy lapra feltéve fociznak
és bizonyítják hétről-hétre, hogy helyük
van az első osztályban. Ennek kárát
előbb a remek erőkből álló Törökbálint
látta, majd a Felsőpakony is fejet hajtott
a GSK játékosai előtt.
Kettős sikerével a Gödöllő jelenleg a 7.
helyet foglalja el a bajnoki tabellán 38
pontjával és mindössze egy pont vá-
lasztja el a papíron még bentmaradást
érő 6. helytől.
A mieinknek még öt forduló áll rendel-
kezésükre, hogy elérjék céljukat, lássuk
kikkel játszik még a Jenei-csapat: május
8-án a 11. helyeztett Tárnok vendégei
lesznek, május 11-én a 13. helyen álló
Alsónémedit fogadjuk, május 19-én a 3.
helyezett Örkényhez utazik a Gödöllő,
május 25-én a 13. helyezett Budakalász
látogat hozzánk, majd zárásként, június
elsején a jelenleg 5. helyen álló Verőce
vendégei lesznek a gödöllőiek.
Egy kis statisztika és talán bizakodásra
okot adó adat a végére. Ha, csak a tava-

szi 10 fordulót nézzük, akkor a 2. helyen
állna a 28 pontos Halásztelek mögött a
Gödöllő, akik a lejátszott tavaszi mecs-
csek alapján 7 győzelmet, 2 döntetlent
és 1 vereséget produkáltak (az őszi mér-
leg: 6 győzelem, 9 vereség, 18 pont, 10.
hely) és gyűjtöttek eddig 23 pontot...
Pest megyei I. osztály, előrehozott 30.
forduló: Gödöllői SK – Törökbálinti
TC 2–0 (1–0) Gól: Varga Bence, Ma-
darász András
Pest megyei I. osztály, 25. forduló
Felsőpakony – Gödöllői SK 1–3 (1–2)
Gól: Nagy Roland, Lőrincz Adrián,
Kiglics Gábor.

Megyei III. osztály – Értékes pon-
tok

A dobogó szempontjából két rangadón
van túl a Gödöllői SK kettes csapata. A
megyei III. osztály nyugati csoportjában
szereplő, jelenleg 3. helyen álló alakulat
előbb a második pozíciót elfoglaló Fót
ellen nyert idegenben, majd hazai pá-
lyán fogadta és ért el döntetlent a 4. he-
lyezett Őrbottyán ellen. A megszerzett 4
ponttal továbbra is megtartotta érmes
reményeit Legéndi György együttese.
Pest megyei III. osztály nyugat, elma-
radt 16. forduló: Fóti SE – Gödöllői
SK II. 0–1 (0–0) Gól: Ács Zoltán
Pest megyei III. osztály nyugat, 22.
forduló: Gödöllői SK II. – Őrbottyán
KSE 1–1 (0–1) Gól: Szekeres László 

-tl-

Labdarúgás – Egy pontra a bentmaradást érő pozíciótól

Újabb gödöllői skalpok

Pest megyei I. osztály, 26. forduló
Május 11., szombat 16:30

Táncsics Sportcentrum
Gödöllői SK – Alsónémedi

A Török Ignác Gimnázium-
ban tanuló GEAC atlétikai
szakosztály kötelékébe tar-
tozó atléták remekül tel-
jesítettek az április 29-30-án,
a Budapest Honvéd atlétika
pályáján megrendezett me-
gyei döntőn.

A Törökös atléták az egyéni megyei
döntőn minden korcsoportban ahol
rajthoz álltak dobogóra állhattak,
ennek köszönhetően többen is kép-
viselik Gödöllőt és természetesen
az iskolát az országos döntőben
majd.
Eredmények: 1. helyezettek:
Kriszt Botond (110m gát és 400 m
síkfutás- fiú V. korcsoport), Prima

Balázs (gerelyhajítás- fiú V. kor-
csoport), Ajkler Eszter (magasug-
rás- lány V. korcsoport), Kiss Tün-
de (800 m síkfutás lány VI. korcso-
port)
2. helyezettek: Kockás Dóra  (100
m síkfutás- lány V. korcsoport),
Kiss Tünde (100 m gát lány VI. 
korcsoport), Nagy Barnabás (1500
m síkfutás- fiú V. korcsoport), Koc-
kás Dóra (200 m síkfutás- lány V.
korcsoport)
3. helyezettek: Madácsi Flóra
(3000 m síkfutás- lány V. korcso-
port), Kapitány Erik (3000 m síkfu-
tás- fiú V. korcsoport), Kádasi Mar-
cell, Kalinovits Sándor, Kapitány
Erik, Kriszt Botond (4X400 m vál-
tó- fiú V. korcsoport) -li-

Diákolimpia – Atlétikai egyéni sikerek a megyei döntőn

Törökös atléták az országos döntőn

Fantasztikusan vívott Benkó Ré-
ka a női kard csapat tagjaként,
aminek a jutalma egy kard világ-
kupa ezüst lett. Május 4-én ren-
dezték Chicagóban a kard világ-
kupa sorozat újabb versenyét,
amelyen a női kard csapat a há-
zigazda USA csapatával szem-
ben maradt alul a fináléban.

Nyolc év után vívhatott világkupa-ver-
senyen ismét döntőt a magyar női kard
csapat, amelynek tagja volt a gödöllői
Benkó Réka is (a további tagok: Már-
ton Anna, Varga Dóra, Várhelyi Anna).
A hölgyek a 18 csapatos mezőnyben há-
rom olyan ellenfélen jutottak túl, akik
megelőzik a jelenlegi világranglistán a
mieinket, így még jobban felértékelődik
a teljesítményük és bíztató a közelgő
Európa- és világbajnokság előtt.
A nyolcaddöntőben a németeket, a ne-
gyeddöntőben az ukránokat, míg az elő-
döntőben az olaszokat verték a hölgyek.
A fináléban ugyan alulmaradtak Ben-
kóék a házigazda amerikaiakkal szem-
ben 45:38 arányban, ennek ellenére re-
mek versenyt tudhatnak maguk mögött.

A férfi kard csapatban is volt két gödöl-
lői, Gáll Csaba és Gémesi Csanád,
továbbá két Vasasos, Szatmári András
és Szilágyi Áron, akiknek ezúttal a 7.
hely jutott, miután a nyolcaddöntőben
45:38-as vereséget szenvedtek a házi-
gazdáktól. Az 5-8. helyekért Németor-
szágtól 45:41-es vereséget szenvedtek a
fiúk, de végül a 7. helyért 45:43-ra sike-
rült felülmúlni a francia kard csapatot.
Kard egyéniben Szilágyi Áron ismét pa-
rádézott, ezúttal a 2. helyen zárta a Vi-
lágkupa chicagói állomását. Gémesi
Csanád a 29., míg Gáll Csaba a 44. he-
lyen zárta a versenyt. A hölgyeknél az
egyéniben Benkó Réka egyetlen találat-
tal kapott ki a 64-es táblán, így végül a
46. helyen fejezte be a világkupa-ver-
senyt.

Utánpótlás – Aranyos versenyek

Jól szerepeltek a gödöllői vívópalánták,
akik több versenyen is a dobogón, azon
belül is a legfelső fokán végeztek fegy-
vernemükben. Április utolsó hétvégé-
jén Budapesten rendezték meg kadet,
újonc és bambi fiú és leány kard korcso-

portokban a Nádudvary emlékversenyt,
amelyen az alábbi eredmények szület-
tek gödöllői szempontból: Kadet kard-
ban a fiúknál Holló Áron az 1., míg a le-
ányoknál Csordás Lilla a 7., Maul
Zsófi a 8. lett. Bambi kategóriában
Papp Máté a 8. helyen zárta a versenyt.
Szintén ezen a hétvégén Veszprém adott
otthont az utánpótlás Vidék bajnokság-
nak tőr és kard fegyvernemekben. A gö-
döllőiek közül tőr bambi korcsoportban
Zászkaliczky Réka, tőr gyerekben
Hanzl Lilla lett aranyérmes (ugyan itt
Erdős Hanna a 6. helyen végzett), míg
tőr gyerek csapatversenyben a GEAC
csapata (Zászkaliczky R., Hanzl L., Er-
dős H.) végzett az első helyen.
Április 27-28-án az V. korcsoportos férfi
kard Diákolimpia döntőit rendezték
meg, amelyen Gémesi Huba a 2.,míg
Gémesi Botond a 6. lett egyéniben. A
csapatverseny bearanyozta a gödöllőiek
napját, ugyanis a Gémesi Huba, Gémesi
Botond, Lebek Marcell alkotta Pre-
montrei Gimnázium csapat az első he-
lyen végzett.
Május 3-4. között, Hódmezővásárhe-
lyen rendezték meg a gyerek tőr magyar
bajnokságot, amelyen egyéniben Hanzl
Lilla a 15. helyen végzett, de kárpótolta
őt és két társát, Erdős Hannát és a Zász-
kalinczky Piroskát a csapatverseny,
amelyen a GEAC a 3. helyet érte el.   -tt-

Vívás – Világkupa siker a hölgyeknél

Benkó Réka: Csapatezüst Chicagóból

Pintér Fruzsina, a Hajós iskola
tanulója ismét remekül teljesí-
tett klubjának, a Budapest Hon-
véd úszó csapatának színeiben.

Április 28-án, Székesfehérváron ren-
dezték meg a 12+ elnevezésú úszó-
versenyt, amelyen Fruzsina 100 méter
gyorson (1:01,85 századmásodperces

idővel) és 100 méter háton (1:10,47
mp.) is a 2. helyen csapott célba.
Mindkét időeredményével az országos
ranglista 2.helyén van a 2000-es szü-
letésű lányok között a gödöllői úszó-
palánta és külön érdekesség, hogy 100
gyorson csak egy századmásodperc a
különbség az 1. és a 2. helyezett kö-
zött. -ll-

Úszás – Pintér Fruzsina lubickolt

Két második hely Fehérváron

Ismét az első három között vé-
geztek városunk versenyzői a
VIII. Esztergom-kertvárosi Nyílt
Nemzetközi Kempo Kupán.

A hagyományokhoz hűen ismét tavasz-
szal került megrendezésre a rangos gála,
amelyen összesen több, mint 130 ver-
senyző csapott össze egymással a ring-
ben. A gödöllőieket a korábbi sikereiről
már ismert Deme Bálint képviselte a

megmérettetésen. A Crow-Gym tagja,
akit Ócsai Zsolt - Varjú László páros
készített fel magabiztosan menetelt, az
elődöntőben mindössze 20 másodperc
kellett neki ahhoz, hogy kiüsse ellenfe-
lét. A döntőre már kissé elfáradt, így a
74 kg-osok között ezüstérmet szerzett.
Szintén a Varjú-Ócsai páros készítette
fel az UBC versenyzőjét, Búza Rolan-
dot, aki a 82 kg-osok között nagy küz-
delmek árán a bronzérmet szerezte meg,

miután az elődöntőben nem bírt a nála
jóval nagyobb és tapasztaltabb ukrán el-
lenfelével.
Ha te is kipróbálnád magad a ringben,
és érmekre áhítozol, Téged is vár sok
szeretettel a Gödöllői Muay Thai- és
Ökölvívó Egyesület a Dózsa György úti
termében! -sd-

Küzdősport – Esztergomban „harcoltak” a gödöllőiek

Újabb két érem a Kempo kupán

Teljesítette a minimális célkitűzé-
sét a gödöllői kézilabda csapat,
miután az előző fordulóban meg-
verte a bentmaradás szempont-
jából riválisát, a Hajdúszöször-
ményt és megőrizte NB I/B-s tag-
ságát a Gödöllői KC férfi csapata.

Ennek tudatában utazott Lajosmizsére a
csapat, de a felszabadult játékból végül
nagy arányú vereség lett, ugyanis a há-
zigazdák kihasználták a gödöllőiek szel-
lős védekezését. Bartos Gábor együtte-
se a 20. játéknapot követően 9 ponttal a
11. helyen áll a bajnoki tabellán.

Mácsár Gyula junior alakulata ismét
megvillantotta tehetségét és 8 góllal ver-
te a mizsei fiatalokat, ezzel megőrizte 6.
helyét a tabellán.
NB I/B. Keleti-csoport, 20. forduló
Primavera Mizse KC – Gödöllői KC
34–28 (18–16) Juniorok: Lajosmizse –
Gödöllő 27–35
Következik: Május 11., szombat 18 óra
(juniorok: 16 óra) Hajós tornaterme:
Gödöllői KC – Mezőkövesdi KC

-il-

Kézilabda – Megvan a minimum

Jövőre is NB I/B-s a GKC

Április 17-20. között, ismét Ma-
gyarországon került megrende-
zésre a tradicionális íjász Európa-
bajnokság. A megmérettetés há-
zigazdája a Kerecsényi László
Íjász Egyesület volt.

A verseny festői környezetben Gyulán,
hazánk egyetlen éppen maradt téglavá-
rának falai alatt került lebonyolításra.
A résztvevők korhű viseletben küzdöt-
ték le a célokat melyek a történelmi ver-
senyszabályzat alapján három fő téma-

kör köré csoportosultak: céllövés, va-
dászat, ügyesség. Hat nemzet képviselői
(körülbelül 180 fő) több kategóriában
versenyeztek a döntőkbe kerülésért,
amely több száz néző előtt, a céloktól
folyamatosan távolodva, kieséses rend-
szerben zajlott. Gödöllői íjászok közül
Dalanics László a 26. helyen, míg Mis-
kolczi Csanád a fináléba bejutva, re-
mek eredményt elérve végül a 9. helyen
végzett. -tp-

Gödöllői íjász EB sikerek – Gyulán járt az európai elit

Miskolczi Csanád a 9. helyen

Hét kategóriában, összesen 134
lovas vett részt a május 1-jén Gö-
döllőn megrendezett Díjugrató
versenyen, amelyet egy év kiha-
gyás után a volt OMÉK területén
rendez-tek meg. A versenyt Gé-
mesi György polgármester nyi-
totta meg, aki egyben a fővédnö-
ke is volt az eseménynek.

A Gödölői Lovas Sport Egyesület ver-
senyzői négy kategóriában értek el
említésre méltó eredményt. B/0 nyílt
kategóriában Larisch Margit, Cupi-
do nevű lovával a 8. lett. A B/1 nyílt
Regio kupán a gödöllői Mandik Fe-
renc Ákos, Kondi Randi lovával a 10.
helyen, míg a B/2 nyílt GLSE kupán a
11. helyen végzett Clarissa nyergé-

ben. A B/3 nyílt Szent István kupán a
GLSE lovasa, Mandik a 14. helyet sze-
rezte meg szintén Clarissa nevű lovával.

-tt-

Lovasmajális – Díjugrató verseny

Közel 150 lovas Gödöllőn
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HETEDHÉT ORSZÁGBÓL  

Emlékkiállítás a Jamboree
80. évfordulója alkalmából

Időszaki kiállítás: 
Gödöllői Városi Múzeum 

Királyi Váró 

2013. 
április 27 – december 31.

A kiállításban a műszaki építés,
a tábori főposta, az Üzletváros,
a híradós központ, a repülő
tábor különlegességei, valamint
a szervezéshez és lebonyolítás-
hoz kapcsolódó dokumentu-
mok kerülnek bemutatásra. A
különlegességek között látható
egy Méray-féle oldalkocsis mo-
torkerékpár, mert a távolságok
miatt a szervezőknek járművek-
re is szüksége volt a tábor terü-
letén. Összegyűjtöttük a Rotter
Lajos mérnök, repülő cserkész
Jamboree-ra készített híres Ka-
rakán vitorlázó repülőgép meg-
maradt darabjait. A kiállításban
látható a tábor főpostája, kora-
beli távíró berendezéssel, tele-
fonközpontokkal. 
A tábori élethez kapcsolódó tár-
gyak között látható gróf Teleki
Pál táborparancsnok monog-
ramos tábori ágya. Az ágy most
látható először, hiszen a Teleki
család ajándékaként a közel-
múltban került haza Magyaror-
szágra, a Gödöllői Városi Mú-
zeumba.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Szerda? Szecesszió!

A Körösfői-Kriesch Aladár
születésének 150. évfordulóját

ünneplő emlékkiállítást még két
alkalommal tárlatvezetéssel

tekinthetik meg az érdeklődők.

Őriné Nagy Cecília
művészettörténész, a kiállítás kurá-

tora május 8-án és május 15-én
délelőtt 11 órára várja az

érdeklődőket, akik mindössze egy
múzeumi belépőjegy fejében ve-
hetnek részt a körülbelül egy óra

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

Május 6-12-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Május 13-19-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

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 Értékvédő
Közhasznú Egyesület

1 százalék

Közeleg az iparűzési adó bevallásának határideje

2013. május 31-én lejár a 2012. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) önkormányzati adóhatóságokhoz törté-
nő benyújtásának és a végleges adó megfizetésének határideje.
A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2012. évi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségéről
2013. május 31-ig kell adóbevallást benyújtania a székhelye, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti
telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok)hoz.
A bevallási nyomtatványok a www.godollo.hu –  Ügyintézés  » Irodák » Adóiroda » Nyomtatványok elérhető-
ségen találhatók. (BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2012. évben )
A 2013. május 31-én esedékes 2012. évi adókülönbözetet az önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni, illetve a
túlfizetéseket 2013. május 31-ét követően lehet visszaigényelni. A vállalkozóknak, vállalkozásoknak a 2013. május
31-ig teljesítendő kiegészítéseket az 12001008-00155330-04500004 számú Helyi Iparűzési Adó számlájára kell telje-
síteniük.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adóbevallást és a csatolt kiegészítő lapokat, nyilatkozatot  az önkormányzati adó-
hatóság (cégszerű) aláírás, bélyegző nélkül nem fogadja el!
Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy szíveskedjenek a bevallásokat időben és hibátlanul elkészíteni, mivel a bevallások
késedelme, hibája esetében az adóeljárási szabályok mulasztási bírság kiszabását írják elő. A bevallást az adóirodához
postai úton vagy személyesen (Ügyfélfogadás : Hétfő 8-18 , Szerda 8- 16,30 óra) kérjük eljuttani.

Gödöllői Polgármesteri Hivatal Adóiroda

FELHÍVÁS – MÉHZÁRLAT

A járási főállatorvos Gödöllő város teljes közigazgatási területére
2013. április 25-étől a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fer-
tőző betegség miatt zárlatot rendelt el a mézelő méhekre, azok ter-
mékeire, valamint a velük érintkezésbe került ragályfogó tárgyakra.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érint-
kezésbe került eszközök elszállítása, méhek beszállítása. Vándor-
méhészek letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhítéséről
illetve feloldásáról a Gödöllő Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala intézkedik.
A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját –
nyúlós költésrothadás szempontjából – hatósági állatorvosnak vagy
a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-VAL A KIRCHHOFER JÓZSEF SPORTEGYESÜLETET!
Manó maraton – mini maraton

ADÓSZÁM: 18721728-1-13

Gödöllő Város Önkormányzata
bérbe adja a Gödöllő, Ady Endre
sétányon (5849/1 hrsz.) található
„Gomba”, valamint a Palota-kert
4. szám (5891/5/A/38 hrsz.) alatt
található, tulajdonát képező nem
lakás célú helyiségeket.

Gödöllő Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyiségek üz-
leti célú bérbeadását 28/2013. (II.
14.) sz. önkormányzati határozatá-
val rendelte el.

A bérbe vehető helyiségek:

1., Gödöllő, Ady Endre sétány,
5849/1 hrsz.
Alapterület: 10 m2

Közmű ellátottság: víz, villany,
közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tiszta-
sági 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 vé-
dettség alatt áll,
2., Gödöllő, Palota-kert 4.,
5891/5/A/38 hrsz.
Alapterület: 14 m2

Közmű ellátottság: víz, villany, táv-
fűtés, közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tiszta-
sági 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
Palota-kert 4. szám alatt található,
önkormányzati tulajdonú közös
WC-mosdó helyiség használóihoz
történő csatlakozás lehetséges (kü-
lön megállapodással, díjazással). 

A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 10 év + 10 év előbérleti
jog. 

A helyiségek megtekintésére a
(28) 529-171-es telefonszámon
időpont egyeztethető.

A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllő Város Polgármesteri Hiva-
tala, Városüzemeltető és Vagyon-
kezelő Iroda (2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7., III. emelet 303. sz.
helyiség.)

A pályázat benyújtásának felté-
telei:

– A helyiségek bérbevételére ma-
gánszemély, jogi személy, vagy
nem jogi személy gazdasági társa-
ság pályázhat. A jelentkezéskor a
magánszemély pályázó köteles be-
mutatni személyazonosító okmá-
nyait, egyéni vállalkozó ezen túl-
menően egyéni vállalkozói igazol-
ványát, gazdasági társaság a társa-
ság cégbírósági bejegyzését tanú-
sító cégkivonatot, valamint aláírási
címpéldányt.
– A pályázó pályázatában köteles

kifejteni a folytatni kívánt tevé-
kenységet, a helyiségbérleti díjak
irányárai alapján megtenni helyi-
ségbérleti díj ajánlatát, valamint 
nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi
feltételeket elfogadja.

A bérbevétel feltételei:

- Bérbeadó és a nyertes pályázó
mint bérlő helyiségbérleti szerző-
dést köt, melyben rögzítik a bérleti
jogviszonyból eredő jogokat és kö-
telezettségeket.
- Bérlő köteles beszerezni a helyi-
ségben folytatni kívánt tevékeny-
séghez szükséges /hatósági/ enge-
délyeket.
- Helyiségbérleti szerződés csak
olyan pályázóval köthető, aki vál-
lalja a bérleti díj értékállóságának
biztosítását oly módon, hogy a bér-
leti díjat a bérbeadó a szerződés idő-
tartama alatt minden évben a jegy-
banki alapkamat mértékének meg-
felelő százalékban növelheti.
- A helyiség használatából eredő
közüzemi díjfizetési kötelezettség a
bérlőt terheli.
- A helyiségek nem adhatók bérbe
bár, borozó, italbolt, kocsma mű-
ködtetése, valamint játékterem
üzemeltetése, erotikus áruk forgal-
mazása és szexuális szolgáltatás
céljára.
A beérkezett pályázatokról a Gaz-
dasági Bizottság értékelése alapján
a Képviselő-testület dönt.
A helyiségek bérbevételével kap-
csolatban további információ a
(28) 529-171-es telefonszámon
kérhető.

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft.

Munkaerő felvételi felhívása

PARKFENNTARTÁSI
RÉSZLEGVEZETŐHELYETTES 

ÁLLÁSRA

Munkakör betöltésének feltétele:

• középfokú szakirányú végzettség, 
gyakorlat,   

• B kategóriás jogosítvány, vezetési 
gyakorlattal

Jelentkezés: 
Önéletrajzokat várjuk a 

vuszikft@gmail.com e-mail címre

valamint levélben: 
VÜSZI Nonprofit Kft. 

2100 Gödöllő Dózsa György út 69

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat adományoz
azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vál-
lalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tiszt-
ségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási te-
vékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellá-
tásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős
eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó
vállalkozási tevékenységeikkel.

„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat.

Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hi-
vatal Polgármesteri Kabinethez eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
címre, és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre).

HATÁRIDŐ: 2013. május 24., 12 óra

Gödöllő, 2013. május 2.

Tisztelettel: 
Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

Bérbevételi felhívás

Felhívás – Gödöllő Vállalkozója” Díj
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SZAKÁCSOT ÉS

FELSZOLGÁLÓT

KERESÜNK!
Az Erzsébet Királyné Szálloda

étterme megbízható,
munkájára igényes

szakácsot és felszolgálót keres!

Önéletrajzot az étterembe
vagy a

sandor.kontos@freemail.hu
címre kérünk.

A 2013. MÁJUS 11-EI
FŐZŐVERSENY

KÍNÁLATA
(Városi Piac)

1./ Rat Krisztina (Galgahévíz): csorbaleves erdé-
lyi módra 750 Ft

2./ Vigh László és felesége (Karácsond): kará-
csondi finomságok (frissensült kolbász, oldalas,
töpörtyű 990 Ft

3./ Baukó Pál (Gödöllő): muflonpörkölt erdei
gombával, vegyes körettel 790 Ft

4./ Berkes Family (Gödöllő): a.) birkapörkölt bur-
gonyával 950 Ft, b.) Toroskáposzta 850 Ft, túró-
fánk (1 adag 3 db, helyben fizetendő) 300 Ft

5./ Lokálpatrióta Klub (Gödöllő): Csülkös pacal
burgonyával „Á la Józsi bácsi” 790 Ft

6./ Farkas Richárd, Seres István (Gödöllő): Vad-
disznópörkölt szarvacska tésztával 790 Ft

7./ Mazula Istvánné (Isaszeg): Tárkonyos pulyka
zöldbab ágyásban rizzsel 790 Ft

8./ GAK Nonp. Közh. Kft. (Gödöllő): Bio zöldsé-
ges borjúpaprikás nokedlivel, salátával 990 Ft

9./ Huszai Lajos (Veresegyház): Nyúlpaprikás 990 Ft

10./ Nagy Zoltánné (Gödöllő): Babgulyás 590 Ft

11./ Veres Miklós (Gödöllő): Csülkös pacal bur-
gonyával 790 Ft

12./ Erdélyi Vándor Székelyek Köre, Kasza Fa-
mily (Gödöllő): a.) Erdélyi töltöttkáposzta 790 Ft,
b.) miccs mustárral és ínyencfalat padlizsánkrém-
mel 650 Ft

13./ Koch Ferenc, Szalai Imre (Isaszeg): Kakas-
pörkölt nokedlivel és palacsinta (ízes és kakaós íze-
sítéssel) 790 Ft

14./ K&H Menő-manók (Gödöllő): Paszuly K&H
módra (bab füstölt sonkával, kolbásszal, szalonná-
val) 650 Ft



KÖZLEMÉNY

+Ajándék hirdetések a Szolgálatban! 2 fizet 3-at kap akció!
Részletek az irodában vagy telefonon.

INGATLAN

+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2szoba+ nappalis
újépítésű ikerház 350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFt-
ért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429 

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

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított,
gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 11MFt 20-772-2429 

+JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, felújítandó, magasföldszinti,
konvektoros lakás 8.6MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988

+Gödöllő központjában, 1500m2-es telken, átlagos állapotú, de
masszív, 100m2-es családi ház eladó! Iár: 19.8MFt. 20-539-1988

+Alkuképesen, sürgősen eladó első emeleti, erkélyes
42m2-es gázkonvektoros lakás, tégla házban. Iár:7.99MFt! 

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

+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás felújí-
tott lakás Iár: 7.2MFt  20-8042102 

+AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház,
fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel, kertváros-
ban eladó. 20-772-2429  

+JÓ VÉTEL Gödöllőn egyszintes 3szoba+ nappalis, garáz-
sos, 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:11.5MFt. Eladó a központban 2
szobás, cirkós lakás kocsibeállóval  Iár:9.5 M Ft 20-804-2102 

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

+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes 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

+Eladó Gödöllőn az Alma utcában, egy 500 nm-es építési
telek, szoba-konyha, fürdőszobás faházzal, víz-villany van.
I.ár: 6,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+Eladó Gödöllő belvárosában, egy 400 nm-es telken álló100
nm-es nappali+2 szobás, felújított családi ház, díszkerttel,
fűthető garázzsal. Referencia szám: 3703. I.ár: 23 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, Erzsébet parkkal szemben, 100 nm-es nappali+3
szobás családi ház, örökzöldekkel beültetett kertrésszel,
garázzsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában kettő+fél szobás
első emeleti nagyerkélyes, igényesen felújított öröklakás.
I.ár: 13,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn az Egyetem téren két szobás, tégla építésű,
első emeleti, erkélyes helyi cirkó fűtésű, felújított öröklakás
csendes, zöldövezeti részen. I.ár: 13 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

+Eladó Gödöllőn, a Mihály Dénes közben egy 2. emeleti két és
félszobás, téglaépítésű, egyedi fűtésese, teljesen felújított örök-
lakás. Referencia szám: 3701 I.ár: 14,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, Palotakerten, 4 emeletes házban, egy
magasföldszinti, 63 nm alapterületű, kétszobás, nagyerké-
lyes, költségmegosztóval ellátott öröklakás, alkalmi áron.
Referencia szám: 3700 I.ár: 8,8 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3
szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes csalá-
di ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-
es garázs is. Referencia 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 Gödöllőn, Fenyvesi részen az Alma utcában egy
építési telek, egy erdélyi típusú faházzal. Telek mérete: 500
nm. Referencia szám: 3699 I.ár: 6,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Szadán nappali+2 szobás, új építésű kertes családi
ház 700 nm-es telken. Referencia szám: 3669 I.ár: 17.8 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a belvárosban 170 nm alapterületű, nap-
pali+ 5 szobás, két fürdőszobás polgári ház 800 nm-es kert-
tel garázzsal, boros pincével ALKALMI ÁRON! Referencia
szám: 2747 I. ár: 35 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulaj-
donostól 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-nap-
pali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+Vennénk gödöllői tégla családi házat 16 M Ft készpénzzel.
LIPCSEY Ingatlaniroda, 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 

+Jó állapotú 75 m2-es családi ház eladó. Irányára:
6,500,000 Ft. 2 +1/2 szobás, összközműves, gázkonvek-
toros, pincével, 800 m2 telken, Turán, Verseny utcában.
0630/977-6665

+Sürgősen eladó! Aszódon masszív, téglaépítésű 2+3 fél-
szobás családi ház. Nagy garázs, pince, gázcirkó.
Központhoz közel, aszfaltút mellett. 0630/977-6665

+Építési telek Kertvárosban, József A. u. eladó. Mérete 540
m2, utcafrontja 25m. Összközműves, ásott kúttal, beépí-
thetőség 30%. Ára: 5,800,000 Ft 0630/ 977-6665

+LAKÁS ÁRÁÉRT!! Eladó Gödöllőn Harasztban 70nm-es, 2
szobás, konvektorral és CSERÉPKÁLYHÁVAL egyaránt
fűthető ikerházfél, 500NM-ES TELKEN, GARÁZZSAL!
IÁr.:10.9 MFt. Tel.:0630/228-1060

+SÜRGŐSEN, ALKUKÉPESEN! Gödöllőn Antal-hegyen, két-
szintes, belül felújított, 100 nm-es 3 szobás családi ház
eladó, garázzsal, 1200 nm-es VADREGÉNYES KERTTEL!
IÁR: 17.5 MFT. Tel.:0630/228-1060

+KIEMELT AJÁNLAT! Gödöllőn KÖZPONTban IGÉNYES 120
nm-es, 5 szobás, sorház eladó kis kerttel, GARÁZZSAL!
IÁR:22.9 MFt. Tel.:0630/228-1060 

+SÜRGŐSEN!! A LEGJOBB INGATLAN!! Gödöllőn Blahán de
közel a központhoz, jó közlekedéssel, eladó egy 15 ÉVES,
120 nm-es kétszintes családi ház, alatta 60 nm-es nyári
konyhával, 560 nm-es TELKEN! GARÁZZSAL! ÁR:24.5 MFt.
Tel.:0630/228-1060 

+ÚJSZERŰ Társasházban!! Gödöllő Belvárosában 50 nm-es,
fszt.-i téglalakás SÜRGŐSEN eladó! Rendkívül jó beosztású,
amerikai konyhás nappali, plusz másfél szoba, gázcirkó
fűtéses! IÁR:14.9 MFt. Tel.:0630/228-1060 

+Tulajdonostól eladó 69m2-es felújított, konvektoros, 4.
emeleti lakás a Szőlő utcában. Ár: 12,0 M Ft. Mobil: 30-224-
75-63, http://lakas.crea.hu 

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

+Egri 65 nm-es 3 szobás, konvektoros 1.em. lakás eladó
vagy gödöllőire cserélhető. Tel: 06-30-257-6786 

+Sürgősen eladó! Tápiószentmárton üdülőterületén 1290
nm-es telek, rajta 30 nm-es épület teljes összkomforttal,
gyümölcsössel, kerti tóval. Iár: 2,5MFt. Tel: 20-348-8980 

+Gödöllőn a Dózsa György úton 1993-ban épült 82 nm-es
2.em. cirkó fűtéses 3 és félszobás, nagyon jó elosztású,
részben felújított lakás tulajdonostól eladó. Tel: 30-961-9343 

+Eladó Gödöllőn Nagyfenyvesben kétgenerációs 175 nm-
es, garázskapcsolatos - 3 szoba nappali + garzon külön
bejárattal – ikerház 500 nm-es telekkel. Iár: 22,3 millió.
Érd: 06-30-8274-272 

+888 nm-es TELEK a FENYVESBEN eladó 14.000,-Ft /nm
áron. Érd: 06-20-517-4474 

+TÓALMÁSI hétvégi ház eladó, vagy elcserélném gödöllői
vagy budapesti 2 szobásra ráfizetéssel. Tel: 20-5515-840 

+ÁRON ALUL 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 

+ELADÓ vagy CSERE. Isaszegen, csendes utcában, tömegkö-
zlekedéshez közel, 75 nm-es, összkomfortos családi ház 900
nm-es telken, sürgősen eladó, vagy elcserélhető gödöllői erké-
lyes lakásra (1-2.em.) értékegyeztetéssel. Garázst beszámí-
tok. Iár:13MFt. Tel. este 7-9 között 20-918-9528 

+Gödöllő vagy környéki CSALÁDI HÁZAT vagy LAKÁST
KERESEK. Vargáné Tel: 06-20-213-0953 

+Gödöllőn eladó kertes házként funkcionáló sorház szélső
lakása. 70 nm, 2,5 szoba összkomfort + 18 nm-es kopolit
üvegfalú nyári nappali. Beépíthető padlástérrel, pincével. 50
nm-es garázs utcáról nagykapus bejárattal. 180 nöl kert -
termő gyümölcsfákkal, csemegeszőlővel. Iár: 21,9 MFt. Tel:
06-20-460-4252 

+Tulajdonostól eladó Gödöllőn, az Isaszegi úton ebédlő + 3
szoba, fürdőszobás, téglaépítésű kertes családi ház. Az
ingatlanhoz tartozik garázs, tároló, pincehelyiség is. Iár:
27,5 MFt. Érd: 06-20-3349-342 

+Gödöllőn a központban 1 szobás, 30 nm-es, konvektoros,
1.emeleti téglalakás eladó saját tárolóval, alacsony rezsivel,
tehermentesen, tulajdonostól. Iár: 7,4MFt. Tel: 30-389-5510 

+Eladó egy 2 szobás, erkélyes, jó állapotban lévő 2.em.
lakás a Szent István téren. 10,95 MFt. Tel: 06-30-359-9354 

+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 
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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.
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+Gödöllői nagy kertes (1850 nm), panorámás ház (85 nm)
eladó, vagy értékegyeztetéssel kis kertes házra, esetleg
öröklakásra cserélhető. Tel: 06-20-977-3182 

+Családi ház eladó Isaszegen. Összkomfortos, konvektoros,
melléképületekkel, 540 nm-es telken, csendes utcában, de
tömegközlekedéshez közel. Érd: 06-20-436-0070 

ALBÉRLET KIADÓ

+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllőn a Szt. János utcában 2. emeleti 2 szobás, bútoro-
zott, gázkonvektoros, nagykonyhás lakás kiadó. Ár:
50.000,-Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 06-70-413-2353 

+Egyszobás garzonlakás, kerttel, saját cirkófűtéssel, kiadó
Gödöllő belvárosában, Citibank mellett 40.000Ft/hó +rezsi,
50.000 Ft kaució. Tel.: 70/941-8619.

+Gödöllő központjában felújított, 2 szobás, bútorozatlan,
egyedi fűtésű lakás hosszabb távra kiadó. 58.000,-Ft/hó +
2 havi kaució. Tel: 06-309-079-322 

+Gödöllő belvárosában 90 nm-es, egyedi fűtésű, légkondis,
tágas lakás április 1-től 85.000,-Ft + rezsiért kiadó. 2 havi
kaució szükséges. Tel: 06-309-617-621 

+Gödöllőn, Palotakerten 3.em. 1,5 szobás, felújított, szabá-
lyozható távfűtésű, bútorozott lakás júniustól hosszútávra
kiadó. Ár: 38eFt + rezsi + 2 havi kaució. Érd: 30-282-4963 

+Kiadó Gödöllőn a Fenyvesben egy 90 nm-es lakrész külön
bejárattal. 2 szoba, konyha nagy nappalival, szép, igényes
állapotban. Parkolás udvaron belül. Közel busz, vonat.
Állandó alacsony rezsivel. 06-20-264-5307 

+Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80 nm-es, bútorozott lakás
nemdohányzóknak kiadó havi 70eFt + rezsiért. Tel: 30-287-8662 

+Gödöllőn a központhoz közel igényeseknek kiadó családi
házban, külön bejárattal, felújított, amerikai konyha + nap-
pali, háló, nagy fürdőszobás lakás autóbeállási lehetőséggel.
60.000,-Ft + rezsi. Érd: 06-70-526-0174 

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

+Gödöllő központi részén másfél szobás, 44 nm-es, konvek-
toros, bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft + rezsi. Két havi
kauciót kérek. Tel: 06-30-224-1627 

+Palotakerten kiadó 1+2 félszobás teljesen felújított, felsz-
erelt, bútorozott lakás. Közel van bolt, HÉV, vonat, busz,
iskola, óvoda. Csendes környék, kilátással a parkra. Kaució
szükséges. 55.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 06-30-231-9611 

+Gödöllő központjában 1 szobás (egyedi fűtés, víz, vill.)
téglalakás június 1-től kiadó. A bérleti díj 45.000,-Ft + 1
havi kaució. Tel: 06-30-2524-929 

+A város központjában bútorozott 52 nm-es, kétszobás,
külön vízórás és gázórás, erkélyes lakás kiadó pincével, kam-
rával. 50.000,-Ft/hó, kéthavi kaució szükséges. Tel: 06-
302-228-909 

+Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 3. emeleti 2 szobás,
félig bútorozott lakás hosszútávra kiadó. 50.000,-Ft/hó +
rezsi + kéthavi kaució szükséges. Érd: 06-70-243-1861 

+Gödöllőn, Mikszáth K. utcában 2 szobás, nagy konyhás,
összkomfortos, jó állapotú családi ház kiadó. A kert rendezett,
cserépkályha is van. Iár: 85eFt. +rezsi. Tel: 20-499-7306 

+Kiadó Gödöllő központjában egyedi mérőórás, 1 szoba
összkomfortos lakás. 50.000,-Ft + rezsi + kaució. Tel: 06-
30-6502-194, 06-30-488-7674 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Dohány koncesszió pályázatot megnyert személyeknek
kínálom eladásra Gödöllő egyik forgalmas helyén található 80 és
20 nm-es üzlethelyiségeimet, ingyenes parkolási lehetőséggel. I.
ár: 80 nm=23,5 mFt, 20 nm = 4 m Ft. Érd.: 20-9194-870

+Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely kiadó (2100
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838

+Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó.
Tel.: 20/9455-583.

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött
telephelyén kamerával védett terülten raktár és irodahely-
iségek kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok
helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as mel-
léken vagy a +36 20/391-0410 telefonszámon 

+Zsámbokon 23 éve működő vas-műszaki üzlet, áruval,
céggel, - haláleset miatt - eladó, vagy bérbeadó. Esetleg
rákoscsabai vagy gödöllői ingatlan beszámítható. Tel: 06-
70/333-0636 

+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 GÖDÖLLŐI EÜ-i KÖZPONTBAN (SZTK-ban) A BÜFÉ
ÜZEMELTETÉSE ÁTADÓ. Érd: 06-30-9503-957 

+Gödöllőn a Mátyás király utca 83.sz. alatt jól menő ÜZLET
(élelmiszer bolt és presszó) kiadó. 200 nm raktárakkal
együtt. Tel: 06-20-9557-506 

+GARÁZS ELADÓ a KAZINCZY KÖRÚTON. Tel: 70-224-7137 

+ÜZLETHELYISÉG kiadó Gödöllő belvárosában, 84nm, a
Remsey krt.22. alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Tel: 28/430-209 (munkaidőben). 

+Gödöllő központjában, sétáló utcai, 98 nm-es, két
bejáratos, 6 kirakatos, minden extrával felszerelt, újszerű
ÜZLETHELYISÉG hosszútávra bérbeadó. Tel: 20-777-3316 

+KIADÓ! Gödöllő központjában Petőfi téren 40 nm-es
légkondicionálóval, riasztóval, biztonsági ráccsal felszerelt
üzlethelyiség májustól. Érd: 06-70-568-9207 

+Gödöllőn a Kastély közelében az Alvégen, 10 éve működő,
50 nm-es ÉLELMISZER – VEGYESBOLT teljes berendezés-
sel, bejáratott vevőkörrel HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Bérleti díj
és kaució megegyezés szerint. Tel: 06-70-314-8389 

+Gödöllőn a Széchenyi u.11. alatt élelmiszerboltként
üzemelő helyiség bármilyen tevékenységre kiadó. 75 nm-es
üzlet + 20 nm-es raktár. Tel: 06-70-7797-152 

+Gödöllőn, a Szabadság úton 110 nm-es üzlethelyiség kiadó
jó parkolási lehetőséggel. Tel: 06-20-9888-997 

+Gödöllőn, forgalmas helyen bármilyen tevékenységre alka-
lmas üzlethelyiség (kb. 50 nm) bérbeadó. Vendéglátói
tevékenység esetén kerthelyiség is megoldható. Az üzlet
előtt ingyenes nagy parkoló. 06-30-687-1465 

ÁLLÁS

+Korrekt, megbízható hölgy takarítást vállal. Tel: 06-30-
353-7245 

+A MISSY Szépségszalonba azonnali kezdéssel
KOZMETIKUS kolléganőt keresünk, továbbá MASSZŐRT, és
FODRÁSZT. Érd: 06-70-670-6813 

+CNC-NT szakembereket keresünk győri, illetve budapesti
munkahelyre, horizont esztergályosokat, hagyományos
marósokat, esztergályosokat és nehézgépkezelőket.
(Gyakorlat szükséges. Szállás biztosított.) Érd: 06-70-384-
7138, 06-70-366-3401, rasi@gmail.hu 

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
 INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:

*A Kertvárosban nappali+ 2 szobás, 130 nm-es családi,
ház 50 nm-es pincével, különálló 40 nm-es lakrésszel
1120 nm-es telken, áron alul eladó. Iá: 19,5 mFt.
*A Kertvárosban 70 nm-es, 2+1 szobás, kétszintes
sorházi lakás 650 nm-es, gondozott kerttel
(gyümölcsössel, díszfákkal, veteményessel), garáz-
zsal eladó. Iá: 21,9 mFt.
*A Boncsoki dűlőn 2793 nm-es, gyönyörűen
parkosított telken 2003-ban épült, 83 nm-es,
téliesített, kétszintes hétvégi ház eladó. Iár: 21 mFt.
*A Királytelepen 3 szobás, karbantartott, konvek-
toros fűtésű téglaház garázzsal, műhellyel 1351nm-
es gondozott telken eladó. Irányár: 18,5 mFt.

Amennyiben nem kapja meg a

Szolgálat aktuális számát, az alábbi

elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981

20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu   

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

Hibás terméket vásárolt? 
Nem felelt meg a szolgáltatás? 

Magánszemélyek, mikro-, kis- és 
középvállalkozások, civil szervezetek és társasházak 

is rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással 
kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a 

PEST MEGYEI 
BÉKÉLTET  TESTÜLET 

segítségével. 
 

Az eljárás egyszer , gyors és ingyenes! 
 

PEST MEGYEI BÉKÉLTET  TESTÜLET 
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. em. 331. 

Telefon/Fax: (06-1) 47-47-921 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 



+Gödöllői közjegyzői irodámba hagyatéki ügyek intézésére,
okirat szerkesztési feladatok ellátására adminisztrátor
munkatársat keresek. Elvárások: - Mikrosoft Word magas
szintű ismerete, - precíz, gyors, önálló munkavégzés.
Közjegyzői irodában szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Fizetés: megegyezés szerint.
Jelentkezés: fényképes szakmai
önéletrajz benyújtásával a
hajdi@mokk.hu e-mail címen 2013.
május 20. napjáig. 

+Gödöllő központjában lévő
üzletünkbe FODRÁSZT KERESÜNK
kedvező feltételekkel. Tel: 06-30-
9893-652 

SZOLGÁLTATÁS

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

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

+Vízvezeték szerelés, fagyásos
dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartá-
lyok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig.
70/264-3660 

+Kaputelefon, riasztó, beléptető,
térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül.
70/264-3660 

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

+KERTGONDOZÁS: metszés, per-
metezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivá-
gás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS,
lépcsőház és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező áron, bútor-
mozgatással, akár azonnali kezdés-
sel is, 28 éves szakmai tapasztalat-
tal. 20/325-4944 

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

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

+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% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679 

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

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

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

+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó – sziklakert
építése, automata öntözőrendszer telepítése. Referenciák,
garancia. Tel: 06-20-9449-154 

+TAKARÍTÁS! Családi házak, lakások, lépcsőházak, irodák,
intézmények takarítását, ablaktisztítását vállalom, valamint
rendezvények és festés utáni takarítást! Számlát is adok.
Tel: 06-30-8590-626, e-mail: vargatakaritas@citromail.hu 

+FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Női hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek
hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta ler-
akást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177. 

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

+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, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

EGÉSZSÉG

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763

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

+FOGYÓKÚRA éhségérzet nélkül fülakupunktúrával. Diétás
tanácsadás. Több éves tapasztalat. Bejelentkezés: 06-30-
2310-443 (14 óra után) Sári Andrea www.tubamirum.eu 

+Figyelem! Új! FLABELOS mozgásterápiás készülék a
mozgáshiány megoldására! Fiatalnak, idősebbnek egyaránt aján-
lott! Gödöllőn, a Patak téren a szoláriumban. Havi bérlet minden-
napos használatra, kedvező áron. Alkalmanként: 500,-Ft/10 perc.
Nyitva: H-P-ig 9-20 óráig, Szo: 8-13-ig. Tel: 06-28-412-564 

OKTATÁS

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

+Nem úgy sikerült a jegyed matekból, fizikából, kémiából,
ahogy szeretted volna? Esetleg megbuktál? Ez a legutolsó
pillanat elkezdeni a felkészülést, hogy esélyed legyen
évvégén. Hívd Karcsi bácsit! Tel: 30-908-4130.

+Angol beszédkészség-fejlesztő tanfolyam szerdán 18.30.-
20.00-ig. Közép-és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítés
egyénileg. Nyári intenzív tanfolyamok júniustól.
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

+ANGOL, NÉMET és kreatív kézműves napközis OVIS és
ISKOLÁS TÁBOROK! Játékos, ismeretterjesztő foglalkozá-
sok, medencézéssel, kézműveskedéssel, angol/német nyelv-
tanulással. Anyanyelvi tanárok is! Naponta 7.30 - 17.00-ig,
3x étkezéssel. Díj: 25.000 Ft, I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u.
2. Tel.:28/511-366, info@ili.hu 

+TENISZEZZEN nálam a Blahán ideális környezetben, kiváló
minőségű salakos pályán. 1.000,-Ft /óra. Oktatás sza-
kedzővel! Tel: 06-70-409-1057 

ADÁS~VÉTEL

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

+1. Eladó pár órát használt eliptikus tréner, számlával +
garanciával. (NORDICTRACK E4.0 elliptika).Típus:
Motorvezérelt elliptikus tréner. Lendkerék súlya: 20 kg.
Ellenállási fokozatok: 25. Programok száma: 17. Felhasználó
tömege: max.150 kg. Extrák: sztereó mp3 lejátszó, pohár-
tartó, nagy grafikus kijelző, nagy lépéstávolság. Ára:
119.000.-Ft. Az új ára:150.000.-Ft. Tel.: 30/955-1300.

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

+VÁSÁROLNÉK gyűjteményembe 1950 – 1970-es évek
közt gyártott FA, LEMEZ ÉS TÁVIRÁNYÍTÓS JÁTÉKOKAT.
Hívjon bizalommal! Tel: 06-20-9375-051 

+Olcsón eladó 2 ajtós amerikai rendszerű hűtőszekrény
(Atag), ugyanott önkiszolgáló pénztárpult (kisméretű) eladó.
Tel: 06-30-528-7777

+LÁNCFŰRÉSZT VENNÉK, jó állapotban lévőt,
működőképest. Tel: 06-28-418-360 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+A 21 éves, gödöllői CAVALETTA NŐIKAR szoprán, mezzo és
alt szólamába szeretettel vár új kórustagokat. Felvételi
követelmény csak az éneklés szeretete és a szép, tiszta
énekhang. További információkért bátran hívható
Kufferstein Nelli kórustitkár: 06-20-5010-190 

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

+Egy cocker spániel (5 éves, fekete, lány) és egy springer
spániel (5 éves, zsömle színű fiú) kutya ajándékba elvihető.
Érd: 06-28-417-306, 06-70-776-6616 

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

+Kutyasétáltatót keresek napi kétszer 15 perc alkalomra,
reggel és délben, két középméretű kutyushoz Gödöllő
Palotakertre. Tel.: 30/955-1300.
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0 Ft
3, 2 vagy 1 

hónapig!

Ez a szám szól a legszebben
Tévé, internet, telefon – 0 Ft havi díjjal

Az ajánlat 2013. május 2-ától visszavonásig érvényes, meghatározott területeken az FTTH (optikai) és VDSL technológiával lefedett szolgáltatási területünkön belül, új (akik az elmúlt 90 napban 

nem rendelkeztek előfizetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfizetők számára. A 15 M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált le- 

és feltöltési sebessége 7,50/2,50 Mbit/s, VDSL technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása 

esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon adunk bővebb felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd új Invilág S csomagunkat bevezető akcióban, mert most 2 éves, határozott idejű szerződés esetén 
ahány szolgáltatást rendelsz, annyi hónapon át élvezheted havidíj-mentesen:

Ráadásul új csomagodhoz 90 napon keresztül díjmentesen kipróbálható extrákat

Telepontunk: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1–3. 
Kapcsolattartónk: Papp Krisztián (Tel.: +36 20 377 7167)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 15.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Herczeg Benjamin, Szőlő u. 12., Les-
ták Imre, Szabadka u 2/a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Katalin János, Kossuth L. u. 66.,
Tóth Józsefné, Ambrus köz 7.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Hoffmann Henrietta,
Mályva u. 1. 
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Szomori Anna, 2115 Vácszentlászló, Akácfa u. 5., Balogh Árpád-
né, 2117 Isaszeg, Templom u. 37.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Által Imréné, Palo-
takert 2., Sebő Györgyné, Semmelweis u. 2. 


