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Kilépett a Fidesz parlamenti frakciójából,
és civilekkel alapít új politikai mozgalmat
Ángyán József.
(3. old.)
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Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy az
egész városból vonzotta a látogatókat a II.
Úrréti Tóünnep vasárnap délután.
(4. old.)

Aranyérmesként térhetett haza a TEVAGRC ifjúsági leány csapata arról a nemzetközi röplabdatornáról, amit Léván rendeztek meg.
(8. old.)

Jó tanulók, jó sportolók

Több ezer érdeklődő, gazdag kínálat

Díjátadó

Idén is hatalmas érdeklődés övezte a
Múzeumok Éjszakája gödöllői rendezvényeit: délutántól hajnalig a
város főterén, a Művészetek Házában, a Városi Múzeumban, a Városi
Könyvtárban, a GIM-házban, a Chopin Zeneiskolában, a Királyi Kastélyban, az Erzsébet Királyné Szállodában, a Szent István Egyetem könyvtárában, a Levendula Galériában és a
Ferenczy Múzeum Régészeti látványraktárában zajlottak a programok,
amik többségükben az idei kulturális
tematikus év, a Szecesszió Évéhez
kapcsolódtak. Nagy sikert aratott Garabonciás Színtársulat előadása a
múzeum udvarán, ahol Molnár Ferenc Liliom című darabját mutatták
be.
Minden eddiginél gazdagabb kínálatból válogathattak az érdeklődők. A kiállításokat, koncerteket, előadásokat, tárlatvezetéseket több ezren tekintették
meg. A főtér és az est programjait hivatalosan a Gödöllő Táncszínház orkeszti-

ka, a 20. század elejének
népszerű mozgásművészetét felelevenítő bemutatója
nyitotta meg, majd a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete népszerű könnyűzenei slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Őket a Galileo Zenekar koncertje követte, a népzenei és sajátos
zenei fantáziáját bemutató
együttesben Annus Réka
énekelt. Hallhatták a Pátkai
Rozina–Tóth Mátyás Duót, a 2011-ben városunkban
megrendezett Jazz-fesztivál
díjazott formációját, majd a
Gödöllői Városi Fúvószenekar teremtett kiváló hangulatot. Az est egyik látványossága volt az interaktív
audiovizuális fényjáték, amit a városháza falára vetítettek. A bemutató lényege
volt, hogy a falfelület előtti mozgás határozta meg a kivetített képet és a hozzá
tartozó hangot.

Fotó: Tóth Péter

Szecessziós programok a Múzeumok Éjszakáján

Június 25-én, a Művészetek Házában
tartották a hagyományosan a tanév
végén sorra kerülő „Jó tanuló, jó
sportoló” díjátadó ünnepséget, amelyen az iskolák beküldött javaslatai
alapján a 2012/2013-as tanévben
mind tanulmányi, mind a sport terén
kimagaslóan teljesítő diákokat jutalmazta a város.
A megjelent díjazottakat, képviselőket, valamint a meghívott díszvendégeket Gémesi György polgármester köszöntötte, majd elkezdődött a
díjak átadása. Az ünnepséget a Talamba Ütőegyüttes és a Cimbaliband
műsora színesítette.
(folytatás a 8. oldalon)

A múzeumban is folyamatosan zajlottak a programok. „A jó kormányos”
című, Körösfői-Kriesch Aladár emlékkiállítást Őriné Nagy Cecília kurátor
vezetése mellett tekinthették meg. Eh-

hez kapcsolódva az időszaki kiállítóteremben Körösfői László, a művész unokája tartott előadást a művésztelep egyik
alapítójának és családjának mindennapjairól.
(folytatás az 5-6. oldalon)
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Jó hír a kisgyermekes családoknak

Nem csak a kertnek, az utcának is rendben kell lenni

Újabb játszóterek újulnak meg

Segítség a rendezett utcaképhez
A nyári időszak egyik visszatérő témája az út menti területek
rendben tartása. Ennek kapcsán főleg a járdák és az úttest közötti területek, a nyílt csapadékvíz-elvezető árkok körül alakulnak ki
rendszeresen problémák. Ezeket ugyanis azoknak az ingatlan tulajdonosoknak kell kaszálni, tisztán tartani, akinek az ingatlana
előtt található. Mégis sokan a VÜSZI-től várják, hogy elvégezze a
munkát.

Tovább folytatódik a játszóterek megújulása. Az áprilisban
elkészült Csokonai Vitéz Mihály utcai, Rómer Flóris utca –
Béri Balogh Ádám utca sarkán
lévő és a Kazinczy körúti játszótér után két újabb létesítményen cserélik le az elavult
játszóeszközöket, és új játszóteret alakítanak ki a blahai városrészben.
A Gébics utcai játszótéren már helyükre kerültek az új játékok, miután
a régieket elbontották. A területre egy
5 éves korig használható csúszda, egy
kétállásos lengőhinta (egy bébi hinta
és egy gyermekhinta), valamint egy
mérleghinta került.
A VÜSZI Kft. munkatársai nemcsak

Az ingatlantulajdonosoknak a kerítésen kívül is vannak kötelezettségeik, amiket rendeletek rögzítenek – tájékoztatta lapunkat Lantai Csaba, a VÜSZI Kft.
vezetője. Gödöllőn a 2008/29. sz. rendelet 4. § foglalkozik ezekkel a feladatokkal. A szabályozás rögzíti, hogy az ingatlan kerítésétől azt út széléig terjed a terület, függetlenül attól, hogy van-e benne árok.

az eszközökre, hanem a környezetre
is gondot fordítottak, rendbetették a
növényeket, és kicserélték a padok
rossz állapotú deszkáit is.
Megújul a beton pingpong asztal is,

ezt Varga Árpád kőfaragó mester teszi rendbe.
Következő lépésként az Erzsébet királyné körút 28. szám melletti játszótérre kerülnek ki az új játékok: egy
háromállásos hinta, egy mérleghinta,
két rugósjáték és egy csúszdavár szerez majd örömet a környék gyermekeinek.
Bizonyára nagy öröm lesz a blahaiaknak, hogy a Ligeti Juliska utcában új
játszóteret alakítanak ki. Ide rugós játékot, mérleghintát, homokozót és
egy kétállásos hintát tesznek. Ehhez
azonban a blahai napközis tábor mögötti területen jelentős területrendezési munkákra, s többek között bozótirtásra van szükség. Jelenleg a területrendezési munkák zajlanak.
jk

Nem mindegy, mivel zárjuk le járgányt

Kerékpártolvajok akcióban
Beköszöntött a nyár, sokan
pattannak ilyenkor a kerékpár
nyergébe, főleg mióta a „Legyen Gödöllő kerékpárbarát
város!” program részeként
egyre több rendezvény népszerűsíti ezt a környezetbarát közlekedési eszközt. Sajnos azonban a kerékpárbarátságot nem
mindenki ugyanúgy értelmezi:
az elmúlt hetekben ugyanis jelentősen megnőtt városunkban a kerékpárlopások száma.

elemzésére is. A szakemberek azt
javasolják, hogy a tárolókban hagyott
kerékpárokat úgynevezett U-lakattal,
vagy acéllánccal zárják le a tulajdonosok, ezeket ugyanis – ellentétben a
különböző sodronyláncokkal – nem
tudják elvágni a tolvajok.
jb

Amennyiben van – akkor is, ha burkolt - ennek a rendben tartása is az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.
A nyári időszakban neki kell gondoskodni a gyommentesítséről, a
fűnyírásról, és az árok tisztántartásáról annak érdekében, hogy a csapadékvíz
akadálytalanul elfolyhasson, vagy szikkadhasson. A VÜSZI feladata csak az
átereszek tisztítása.
Bár van, ahol ez jól működik, és a lakók nagy gondot fordítanak a rendezett
utcaképre, sokan elfeledkeznek erről a kötelezettségükről, az időseknek pedig
sokszor komoly problémát jelent.
Ennek megoldására tervezi a VÜSZI, hogy a jövőben az ügyfélszolgálaton
keresztül megrendelhetik az ingatlan előtti közterület rendbetételét. A szolgáltatás a tervek szerint július közepétől működik majd, a díjtételek kidolgozása
folyamatban van.
A rendelet betartására célszerű odafigyelni, már azért is, mivel a közterület
felügyelet igyekszik érvényt szerezni az abban foglaltaknak. Mint megtudtuk,
már csaknem harminc esetben indult közigazgatási hatósági eljárást a kötelezettségüket elhanyagoló ingatlantulajdonosok ellen.
A cél persze nem a büntetés, éppen ezért a VÜSZI azt tervezi, díjazni fogja
azokat, akik a házuk előtti területet rendszeresen, és szépen karbantartják. Lantai Csaba elmondta, többek között olyan szolgáltatásokat sorsolnának ki az
ilyen ingatlantulajdonosok között, ami segítséget jelent számukra a virágosításban, kertszépítésben.
jk

Gödöllővel
kapcsolatos hírekről,
eseményekről
tájékozódhat:

Mint azt a rendőrség tájékoztatásából
megtudtuk, az elmúlt időszakban
nagy forgalmú, frekventált helyen
található kerékpártárolókból tulajdonítottak el nagyobb értékű kerékpárokat, amelyekről erővágóval vágták le a kerékpárt védeni hivatott
zárat.
Általában délelőtt 10 óra és délután
14 óra közötti időben követték el a
bűncselekményeket, jellemzően nyitott helyen lévő tárolókból vitték el a
járműveket.

www.godollonettv.hu

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
NYÁRI MEGJELENÉSEI
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat
júliusban és augusztusban az alábbiak szerint jelenik meg:

A Gödöllői Rendőrkapitányság
körzeti megbízottai és bűnügyi szolgálata a bejelentésekre reagálva fokozta a rendőri jelenlét a belvárosban, és nagy hangsúlyt helyeznek a
térfelügyeleti rendszer felvételeinek

A nyári szünet előtti utolsó megjelenés:

JÚLIUS 9.,
Polgármesteri fogadónap
július
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Gémesi György polgármester
júliusi fogadónapját
az alábbi időpontban tartja:

Művészetek Háza Gödöllő
Belvárosi Jegyiroda
nyári nyitva tartása
2013. július 1-jétől augusztus 31-ig
Hétfő-péntek: 10.00-18.00

2013. július 10-én
Szombat-vasárnap: ZÁRVA

10-12 és 14-16 óráig.

majd négyhetes szünet következik.
Az első augusztusi megjelenés időpontja:

AUGUSZTUS 13.
A HIRDETÉSFELVÉTEL JÚLIUS 12-TŐL
AUGUSZTUS 2-IG ZÁRVA TART.

23.
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Bűvös hármas feljelentés ügyben

Tovább bővült a vesztett ügyek sora
Lapunkhoz eljutott információk szerint újabb, immáron a
harmadik nyomozást szüntették meg az Erzsébet királyné
szálloda beruházásával kapcsolatban. A nyomozókat egy
éven át kötötte le a feljelentés,
amit Vörös István (FideszKDNP) és párttársa, Futás Levente tett az Erzsébet királyné
szálloda üzemeltetésével, működésével és gazdálkodásával
kapcsolatban. A vizsgálat ismét mindent rendben talált,
megállapították: még gondatlanság sem merült fel, nemhogy hanyag kezelés, sőt, más
bűncselekmények elkövetése
sem vetődött fel.
A két fideszes önkormányzati képviselő, Vörös István és Futás Levente
2012. májusában tett feljelentést különösen nagy vagyoni hátrányt okozó
hanyag kezelés vétségének gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen. A nyomozást 2012. június 8-án indították el,
majd többszöri meghosszabbítás után,
két héttel ezelőtt, június 6-án bűncselekmény hiányában megszűntették. Az ügy érdekessége, hogy az eddig lefolytatott három vizsgálat közül ez volt az első, amit névvel ellátott feljelentés alapján indítottak el.
Az Erzsébet Királyné Szálloda beruházásával, pénzügyi konstrukciójával, működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan első alkalommal
2009-ben, még az önkormányzati választások előtt tettek névtelen feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pest
Megyei Főügyészségen, hűtlen kezelés címén. A nyomozás bűncselek-

mény hiányának megállapításával
zárult.
2011-ben ismét névtelen feljelentés
alapján, szintén hűtlen kezelés gyanúja miatt indult vizsgálat. A Győri
Ügyészség ismételten megállapította
a bűncselekmény hiányát és a nyomozást lezárta.
Ezt követően jött a következő feljelentés, ez alkalommal azonban már név-

A szálloda ellen indított támadás
mellett két másik veszteséget is elkönyvelhet a Fidesz gödöllői szervezete. Mint arról 2012. december 12-ei
lapunkban beszámoltunk, Vörös István elveszítette azt a helyreigazítási
pert, amit egy cikkünk miatt indított,
kérelmét azonban a bíróság megalapozatlannak ítélte.
A napokban, június 5-én pedig Vé-

vel. Futás Levente (Fidesz-KDNP) és
Vörös István (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselők a képviselő-testület 2012. május 10-ei ülésen be is jelentették feljelentési szándékukat. A
vizsgálat eredménye ismét ugyanaz
lett…
Hogy ezzel az ügynek vége van-e,
még nem lehet tudni, a választási
kampány közeledtével számítani lehet arra, hogy az ilyen és hasonló jellegű feljelentések meg fognak szaporodni, hiszen azt már Hofi Géza is
megmondta: „Nálunk ez a névtelen
feljelentgetés népi hagyomány.”

csey László és a helyi Fidesz vesztette el elsőfokon azt a pert, amit Gémesi György ellen indított. Mint az
június 13-ai lapunkban olvasható, a
bíróság nem adott alapot annak az általuk megfogalmazott vádnak, mi szerint Gémesi György rossz hírbe hozta a
gödöllői Fideszt a 2010. évi önkormányzati választás idején az emlékezetes szórólapozás kapcsán.
Furcsa ez a hármas szám mindkét esetben, de mint tudjuk, három a magyar
igazság és egy a ráadás. Persze elképzelhető, hogy a java még hátra van, hiszen még csak most jön a kampány! jb

Bezárta tanévét a Szent István Egyetem
A Szent István Egyetem a legfontosabb
mérőszámokban kivétel nélkül benne
van a felsőoktatás legjobb nyolcas mezőnyében. Nyolc doktori iskolájával
közvetlenül a nagy tudományegyetemek után következik, publikációs mutatói alapján a 7. helyet foglalja el, diákmobilitás és az egyetemen tanuló külföldi hallgatók száma szerint a 4. helyen áll

mondhat a történelmi hagyományaival,
színes és színvonalas oktatási-kutatási
palettájával a város meghatározó intézményei közé tartozó egyetem kari diplomaátadó ünnepségén. Az önkormányzat
megalakulása óta jó kapcsolatot ápol az
egyetemmel. A kar és Gödöllő az ökováros koncepció megvalósításáért is
összefoghat. Ennek érdekében a követ-

– mondta dr. Solti László rektor az intézmény tanévzáró szenátusi ülésén,
június 21-én. A külső körülmények
azonban rég voltak annyira kedvezőtlenek, mint most, hangsúlyozta beszédében. Az egyetem rendkívül súlyos pénzügyi elvonásoktól szenved, emiatt maga
is drasztikus intézkedésekre kényszerül.
Nem zárható ki, hogy a rengeteg szak
között profiltisztítást kell végeznie és újra meg újra felülvizsgálnia, hogyan tudja az évről évre csökkenő jelentkezési
létszámhoz igazítani kari struktúráját,
szakkínálatát és oktatói-kutatói létszámát. De mindezek ellenére van mire
büszkének lenni. Hiszen a három éve elnyert Kiváló Egyetem cím után az idén
az Állatorvos-tudományi Kar, valamint
a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar elnyerte a Kutató Kar címet.
Ebből a címből jól mérhető és objektív
tudományos kritériumok alapján országosan összesen négyet adtak ki. Bizonyos szerény anyagi előnyökkel is jár,
de nem ez a csekély többlet-támogatás a
legnagyobb értéke, sokkal inkább az a
visszaigazolás, amely a két kar eddigi
tudományos erőfeszítéseinek szól. Öntudatot ad és újabb sikerekre sarkall, és
az sem lebecsülendő, hogy a másik két
egyetemi kart is megmozdítja.
Az Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar diplomaátadó ünnepségét
egy nappal korábban tartották. Ekkor
több mint háromszáz tanulmányait befejező hallgatót köszöntött dr. Solti
László, dr. Gémesi György polgármester és dr. Gyuricza Csaba dékán.
Gödöllő polgármestere elmondta, nagy
megtiszteltetés számára, hogy köszöntőt

kező képviselő-testületi ülésre előterjeszti azt a javaslatot, hogy az önkormányzat ötmillió forinttal támogassa a
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar ökogazdálkodási tanüzem létesítési tervét.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökeként hozzátette, hogy az itt
végzett szakemberek tudására számíthat
a magyar településrendszer és építhetnek az önkormányzatok, amikor a vidékfejlesztési stratégia megvalósítására
vállalkoznak.
– Nyitunk Gödöllő városa felé, és a város is nyit a mi irányunkba, aminek ékes
bizonyítéka a polgármester és Tóth

Civilekkel alapít új politikai mozgalmat a gödöllői politikus

Kilépett a Fidesz frakciójából Ángyán József
Ángyán József kilépett a Fidesz
parlamenti frakciójából. Ezt a
politikus jelentette be az elmúlt pénteken, a földtörvény
elfogadása után, azon a demonstráción, amit a Váralja
Szövetség, az Élőlánc Magyarországért Mozgalom és a Gazdálkodó Családok Egyesülete
rendezett az Alkotmány utcában, a jogszabály parlamenti
végszavazásával egy időben.
Az eredetileg sajtótájékoztatóként
meghirdetett eseményen a volt fideszes képviselő bejelentette, hogy
egyúttal új, alulról építkező politikai
mozgalom szervezésébe fog Tisztességes Emberek Szövetsége elnevezéssel a három szervezet segítségével.
Ugyanis csak egy széles összefogással létrejövő politikai platform le-

het képes arra, hogy leválassza a közügyekről és a törvényhozásról a „háttérmaffiát” – közölte, a mintegy száz
ember részvételével megtartott demonstráción a politikus.
Ángyán József elmondta, hogy a
most elfogadott földforgalmi törvényt, ami véleménye szerint alkalmatlan arra, hogy megvédje a helyi
gazdálkodók számára a földet, meg
kell változtatni, mert – amint mondta
– „a hazánk és a megmaradásunk a
tét.”
Szólt arról, hogy az elmúlt két
évben hosszú csatát vívott a készülő
földtörvény kapcsán a Fideszen belül
és mindvégig abban reménykedett,
hogy sikerül megfordítani a káros folyamatot. De az elmúlt két évben rá
kellett döbbennie, hogy „ezzel a társasággal” képtelenség leválasztani a
maffiahálózatot az államról, és az

energiáit inkább a Tisztességes Emberek Szövetségének megteremtésére
kell fordítania – mondta Ángyán József.
jk

Tér névadók június 29-én Gödöllőn
Két közterület is nevet kap a hét végén. Elkészült ugyanis a Rézgombos Üzletház előtti terület, a Mária-oszlop környéke, ami nem csak megújult, hanem jelentősen át is alakult, s ebben a formájában külön elnevezés illeti meg a
jövőben.
Szintén önálló nevet visel majd az Erzsébet királyné Szálloda udvara is.
A névadókra június 29-én, szombaton kerül sor, a Rézgombos Üzletház melletti területen 10 órakor, a szálloda
udvarán 11-kor várják az érdeklődőket. Az elnevezésekről a képviselő-testület csütörtökön dönt.

Tibor alpolgármester egyidejű megtisztelő jelenléte – hangsúlyozta beszédében Gyuricza Csaba. – A várossal
együttműködésben új ökogazdálkodási tanüzemet hozunk létre, a gyakorlati képzés, a kutatási tevékenység
mellett az ott termelt egészséges alapanyagok felhasználásában közreműködik az önkormányzat, azok intézményei. Új alapokra helyezzük kapcsolatainkat a sport, a szakmai turizmus fejlesztése érdekében is. Erős város, erős egyetem – ez mindannyiunk
lt
közös érdeke.
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Nagy érdeklődés mellett

Dévai Szent Ferenc Alapítvány

II. Blahai tóünnep

Gödöllői adományok

Nagy sikerrel rendezte meg az II. Úrréti
Tóünnepet a Blaháért Társaság és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub június 23-án.
A csaknem egésznapos rendezvényen
több százan kapcsolódtak ki, kihasználva a tó és a tópart nyújtotta lehetőséget
és a kellemes nyári időt. A tóünnep dr.
Bucsy László, a Blaháért Társaság el-

Civil kezdeményezésnek köszönhetően nagy mennyiségű adomány gyűlt össze
városunkban a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára.
Június elején a lakótelepi övezetben és a Szentháromság templomban hirdette
meg a gyűjtést egy gödöllői fiatalember, aki kérte, nevét ne közöljük, s aki korábban önkéntes
munkát végzett az alapítványnál. Mint azt lapunknak elárulta, mindössze néhány nap állt

szerepet. Először a Tánc-e Váty akusztik koncertje várta az érdeklődőket,

is, akinek a bemutatója szintén sokakat
vonzott. A legkisebbeknek a tópart kínált kikapcsolódást:
arcfestés, ugrálóvár
várta őket, no és persze a játszótér.
A programok között
nöke ötlete alapján valósult meg.
A délután kettőtől este tízig tartó rendezvényen többek között vízi játékos
sportversenyek, bemutatók, koncertek
várták az érdeklődőket. A Tarsolyos Lovas Egylet tagjaival játékos kajakversenyen vehettek részt a vállalkozó kedvűek, de ugyancsak óriási sikert aratott a
Magyar Kajak Kenu Szövetségnek köszönhetően kiérkezett sárkányhajó, amit
rengetegen kipróbáltak.
A rendezvényen részt vett Horváth
Csaba „Indián”, olimpiai bajnok kenus

szerepelt többek között a Szent János
utcai óvoda néptánc előadása, a Gold
Gym Fitness Klub tündér torna, aerobic
bemutatója is.
Az est beköszöntével a zene kapott fő-

majd Delényi Éva, Kovács Zoltán,
Matus Mihály, Szijártó József, Szűr
József játszott tárogatón, amihez a vízen
hintázó csónakokra szerelt lampionok
fénye adott különleges hangulatot.
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Hőség idején – Lokálpatrióta vízosztás
Az elmúlt hét rendkívüli forrósággal
köszöntött ránk és ilyenkor rendkívül
fontos, hogy elegendő mennyiségű
folyadékot fogyasszunk. Nem mindegy azonban, hogy honnan! Mint
minden kánikula idején, városunkban
a múlt hét folyamán folyamatos volt a
vízosztás. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub tagjai a
belvárosban gondoskodtak
frissítőről, hőség idején a
Polgármesteri Hivatalban,
munkaidőben a földszinten
ásványvíz várta a betérőket.
Bár a belvárosban több ivókút szolgálja a lakosság számára az ingyenes ivóvíz
hozzáférést, sajnos nem egy
esetben tapasztaltuk, hogy
volt aki a szökőkútból, volt

aki a vízjátékból töltötte meg poharát, holott, ezek vize nem iható!
A nyári melegben sokan használták
felfrissülésre a városi szökőkutat, és
a vízjátékot is. A szerkezetek nem
fürdésre szolgálnak, hanem díszei a
főtérnek.

rendelkezésre, ennek ellenére
egy tele kocsinyi adománnyal
indulhatott útnak. A gyűjtésben nagy segítséget kapott a
Megyeri Kerékpár Szaküzlettől és az ott dolgozóktól. A
dévai gyermekotthonnal történt előzetes egyeztetés után
elsősorban cipőket, tisztítószereket és könyveket kért, amiket a gyerekek nagy örömmel
fogadtak. Köszönetképpen küldik a gödöllőieknek a mellékelt rajzot.
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Félévzáró Gödöllői Akadémia

Nyugdíjas juniális

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület

Lezárult a Gödöllői Akadémia 43.
félévének programja, amit a hagyományos juniálissal ünnepelt meg a szervező Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete.
Nyolc különleges, többek között művészettel és tudománnyal foglalkozó előadás részesei lehettek az érdeklődők az
akadémiai programok során. Az előadások az elmúlt években sem vesztettek
varázsukból, változatlanul sok érdeklődőt vonzottak. Idén ezek között is helyet
kaptak a szecesszióhoz kötődő témák,
mint például Remsey Flóra Szecesszió,
mint örökség című előadása.
Mint azt Vass Károlyné, Babi néni, az
egyesület vezetője lapunknak elmondta,
az akadémia indulásakor az volt a cél,

vesen, miről szeretnének hallani az előadások során. Nagy segítséget jelent
számukra a Művészetek Házával való
együttműködés. Babi néni úgy fogalmazott: nagyon jó a kapcsolat az intézménnyel, a munkatársak rendkívül segítőkészek, sajátjuknak érzik az egyesületet, nagyon sokat kapnak tőlük.

hogy felmutassák azokat a helyi értékeket, amik által lélekben és tudásban is
gyarapodhatnak az érdeklődők, s amivel
valami pluszt kaphat a társadalom. A
mottó ma is ugyanaz a Weöres Sándor
idézet, ami az induláskor volt: „Alattad
a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
A programot közel ötven fő látogatja
rendszeresen, s a szervezők nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy olyan témákat válasszanak, ami valóban érdekli a
tagságot. Éppen ezért az összeállításnál
mindig felmérik, kiket látnának szí-

kán találkoztak a helyi nyugdíjas klubbal, aminek tagjai a csobánkai művelődési ház vezetőjével közösen szívélyes vendéglátásban részesítették a
gödöllői csoportot.
A tervek szerint a Gödöllő Városi
Nyugdíjasok Egyesülete ősszel szeretné viszontlátogatásra hívni a őket,
és szorosabbra fűzni velük a kapcsolatot.
A Gödöllői Akadémia programjai is
ősszel folytatódnak, az előadások
még egyeztetés alatt vannak.
bj

A nemrég megtartott egésznapos kirándulás is az akadémiai programra épült:
Lencsés Balázs Pilis-Dobogókő látnivalói, földrajzi és történelmi kitekintés
című előadása egyben felkészítés is volt
a résztvevőknek, akik Pomázzal, Dobogókővel és Csobánkával ismerkedtek.
A kirándulást a feltöltődés mellett kapcsolatépítésre is felhasználták. Csobán-

Befogadó családokat keresnek
A GÖDÖLLŐI TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET NEVÉBEN KÉT ÉJSZAKÁRA BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK 12-16 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA.
A fiatalok testvérvárosainkból nemzetközi program keretében látogatnak Gödöllőre, s két éjszakát töltenek városunkban.

Időpont: 2013. június 29–30., valamint július 6-7.
Idegen nyelv ismeretének hiánya nem akadály!
Szíves jelentkezésüket várjuk: e-mail: godollo.gte@gmail.com, Tel.: 06/30-967-3070
Sándorné Pálfalvy Beáta, az Egyesület elnöke

Javasolja Ön, kinek legyen szobra Gödöllőn!
Gödöllő második alkalommal vesz részt a Nemzeti Kulturális Alap szoborpályázatán. Az első alkalommal Grassalkovich I. Antal egészalakos szobrára nyertünk támogatást, aminek alapján a szobor ősszel felállításra kerül.
Az idén ismét pályázik a város, mivel a beadásának határideje rendkívül rövid volt, így a képviselő-testület elé
Nagy Sándor szobrának felállítását terjesztették be, aminek tagjai a művészt, és feleségét, Kriesch Laurát ábrázoló
alkotást fogadták el.
Elképzelhető, hogy a közeljövőben ismét kiírásra kerül ilyen jellegű szoborpályázat, ami az adott település kulturális jelenét erősítő kortárs köztéri alkotásokat támogatja. Ezért a Gödöllői Lokálpatrióta Klub várja a lakossági javaslatokat, hogy a kiírásnak megfelelően, kinek állítsanak szobrot Gödöllő főterén!
Kérjük, javaslataikat 2013. július 16-ig juttassák el szerkesztőségünkhöz az info@szolgalat.com email címre, vagy
postai úton a Gödöllői Szolgálat, 2101 Gödöllő Pf. 385 címre.
A beérkezett javaslatokat a későbbiek folyamán lapunk megismerteti az olvasókkal, akik szavazhatnak majd arra,
milyen terv kerüljön a képviselő-testület elé.
------------

Anyatej világnapja

A javasolt szobor neve, vagy témája: ____________________________________________________________

A gödöllői Védőnői Szolgálat munkatársai sok szeretettel meghívják az
édesanyákat az Anyatej Világnapja alkalmából
megrendezésre kerülő ünnepségre.

*A javaslattevő neve: ________________________________________________________________________

Az ünnepség időpontja: 2013. július 5., 10 óra

*Címe: ____________________________________________________________________________________

Az ünnepség helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

A csillaggal jelölt adatok megadása nem kötelező.

Program: Megnyitó, műsor, az anyatejet adó anyák köszöntése
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Sok ezren a gödöllői Múzeumok Éjszakája helyszínein
(folytatás az 1. oldalról)

Az idén a gyerekek számára is külön
programmal készültek a szervezők,
amihez játék is kapcsolódott: kilenc
helyszínen vehettek részt különböző
foglalkozáson, s aki legalább öt helyszínen teljesítette a játékos feladatot, s az
azokért járó pecséteket az erre a célra
készített, Hódi Rezső által tervezett füzetben bemutatta a városházán, ajándékot kapott. A múzeumnál Remsey Dávid segítségével bábokat, valamint Kerényiné Bakonyi Eszter Tündérkert
könyvének egyik rajza alapján mécsesházat készíthettek. A könyvtárban régi,
már használhatatlan, leselejtezett könyvek új funkciót kaphattak, képeket és
használati tárgyakat készíthettek belőlük, az intézmény udvarán pedig az este
folyamán két alkalommal is bábszínház
várta a gyerekeket: a Pupilla Csoport
városi múzeumnál készített bábokkal
mutatott be improvizációs előadásokat,
amik nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is nagy sikert arattak.
A Művészetek Háza is kínált programot a legkisebbeknek, a város főterén
többek között kifestő, hűtőmágnes készítés volt, az épület kertjében pedig
Vajda Gyöngyvér mozgásműhelye segítségével ismerhették meg a szecesszió
korának mozgáskultúráját. A kastélyban
kézműves foglalkozás keretében szélforgót és pillangót, a Levendula Galériában pedig szecessziós könyvjelzőt készíthettek, a Királyi Váróban pedig cserkészprogramok, többek közt íjászbemutató várta gyerekeket. Szó szerint mesés
programot állítottak össze a kicsiknek a
GIM-házban, ahol az Ilka kertje kiállításhoz kapcsolódva a gyerekek Lesznai
Annának, a múlt század eleje írójának
meséit hallgathatták meg.
A Chopin Zeneiskolában a héten zajló zenei tábor résztvevői szólaltatták
meg a 20. század elejének muzsikáját,
majd a korszakhoz és Gödöllőhöz kapcsolódó zenei totó várta az érdeklődőket. A szervezők nem csak kellemes
hangulatot teremtettek, hanem sok érdekességet is összegyűjtöttek az egykori
művésztelep és a zenei élet nagyjainak
kapcsolatáról.
Mint azt Szabó Emma Zsófia, a gyerekprogramok koordinátora elmondta,
közel háromszáz ajándékot osztottak ki,
de a résztvevők száma ennek a duplája
is lehetett. Akinek nem gyűltek össze a

pecsétjei, azok sem szomorkodtak, hiszen minden helyszínen várta őket valami meglepetés.
A városi múzeum udvara évek óta az
egyik legnépszerűbb helyszíne a Múzeumok Éjszakájának. Folytatva a korábbi
évek hagyományait, az idén ismét itt
rendezett színielőadást a Garabonciás
Színtársulat, ez alkalommal Molnár Ferenc Liliom című művét mutatták be
Mészáros Beáta rendezésében. A múlt
század elején játszódó, a kültelki hintáslegény és az egyszerű, de a hintáslegénybe egy életre szerelmes cselédlány
megható, szentimentális történetére
szombaton és vasárnap is megteltek a
széksorok. A liget elesett, mégis – minden „rosszaságuk” ellenére – tiszta szívű alakjait Hernádi Zsolt, Szarka Dorottya Lea, Kósa Eszter, Mészáros
Beáta, Péterfi Csaba, Nagy Zoltán,
Fejes József, Kármán Katalin, Füle
Sándor, Nagy János, Koós György és
Sárközi István elevenítették meg.
Az udvar az előadás után sem ürült
ki, itt tartották meg ugyanis a hagyományos táncházat, a pelikános kút körül a
Berka együttes vezetésével.
A Művészetek Házában Színcsere
címmel többek között a FaceKontúr
csoport bemutatkozó kiállítását láthatták az érdeklődők. A NovoCafé teraszán
pedig zenét hallgathattak; nagy tömeg
előtt lépett fel a Dixix Rhythm, a Jam
klub (a GIKSZER projekt ifjúsági zenekara), a JimBeam Akusztik (Bozsik
Gyöngyvér – ének és Nuszbaum Ferenc – gitár), valamint Roy és Ádám.
Nagy sikert aratott a Levendula Galéria Házaspárok alkotásai a szecesszió
jegyében című kiállítása. A galéria számára ez az esemény többszörös ünnep
volt, mivel ezzel ünnepelték a galéria
megnyitásának ötödik évfordulóját, s
egyben ez a negyvenedik itt megrendezett tárlat.
Az évfordulóra gödöllői, és Gödöllőhöz kötődő művészházaspárok hozták
el munkáikat. A kiállítást Bartók János
művészbarát nyitotta meg.
A kiállítótérben az alkotások, az utcán pedig csodálatos szecessziós virágkompozíciók fogadták a látogatókat. Az
egyébként is jó hangulatot tovább
emelte Dezső Piroska és barátainak zenés műsora.
(folytatás a 6. oldalon)
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Sok ezren a gödöllői Múzeumok Éjszakája helyszínein
(folytatás az 5. oldalról)

A GIM-házban az Ilka kertje című
tárlat mellett Fény és árnyék címmel
egy misztikus szoborkiállítást tekinthettek meg a látogatók Horetzky
Harmati Gergely alkotásaiból. A
művész szerethető, kedves kis sárkányai, szörnyecskéi és virágai koraeste
és a sötétedés utáni megvilágításban
is fantasztikus hatást keltettek.
Sokan látogattak el a Városi
Könyvtárba, ahol a szecessziós kiállítás mellett a megszokottól eltérő
módon is kézbe vehették a könyveket.
A már használaton kívüli, kidobásra
szánt könyvekből virágok, madarak,
és különböző tartók készültek.
Az Erzsébet Királyné Szállodában
a nemrég megnyílt Erzsébet királyné
kultuszkiállítás várta a látogatókat, de
volt ipar- és kézműves vásár, az udvaron pedig különböző ínyencségekből
válogathatott, aki megéhezett az est
folyamán. A betérőket élő zene szórakoztatta, valamint sanzon, operett
és operarészletek hangzottak el Molnár Adrienn előadásában. A hagyományt folytatva, idén is nagy népszerűségnek örvendett a tűzugrás, melyben kicsik és nagyok egyaránt részt
vettek.
A Királyi Kastélyban nagy érdeklődés kísérte a dr. Rosta László botanikus vezette parktúrát. Résztvevői
megismerkedtek a főúri kertek kialakulásának folyamataival, majd végigsétálva a fák történetéről és jellegzetességeiről hallhattak érdekességeket. Megcsodálták a fává metszett borókákat, a páfrányfenyőt, a japánakácokat és legértékesebbnek tartott mamutfenyőt, amely a királydombi pavilont ékesíti. A gyerekek kézműves
foglalkozásokon vehettek részt, megtekinthetők voltak az állandó és időszaki kiállítások, a díszudvarban zenés produkciók szórakoztatták a közönséget.
Mivel a helyszínek között kisvonat
és buszjárat is közlekedett, a távolabbi helyszínek felkeresés sem okozott
gondot senkinek. Sokan látogattak el
a régészeti látványraktárba is, ahol
különböző foglalkozások és előadá-

sok várták az érdeklődőket, elkészíthették néhány régi tárgy agyag másolatát, a tárlatvezetéseken pedig számtalan érdekességet tudhattak meg a
vitrinekben őrzött edényekről, ékszerekről.
A Királyi Váróban a cserkészet
körül zajlottak az események. Beszélgetést rendeztek a cserkészmozgalomról és Teleki Pálról, s az ott látható jamboree-kiállításhoz kapcsolódóan a többi között Rotter Lajos a
magyar és a nemzetközi vitorlázórepülés kimagasló egyénisége, a tehetséges mérnök és repülőgéptervező
életútját idézte fel fia, Rotter Ervin.
Az innen csak pár lépésnyire lévő
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtárában és Levéltárában a
több emeleten elhelyezkedő gyűjtemény bemutatása mellett előadások
színesítették a programot. Horváth
Zoltán és Miklós Krisztina először
Kosáry Domokos és kortársai írásaiból olvastak fel, majd a Nyugat szerzőinek műveit tolmácsolták. Visnyovszky Ágota Friderika Párhuzamok a szecesszió szemlélete és a modern környezetvédelem között című
előadásában olyan témák is előkerültek, hogy mit nevezünk hagyományosnak, mit jelent a társadalmi
szemléletformálás, milyen eszközök
és hatásmechanizmusok állnak rendelkezésre egy egész társadalmat
érintő krízis vagy jelenség kifejezésére. A szecesszió egyik lényegi eleme az elavult, bemerevedett rendszer
elleni lázadás, akárcsak a környezetvédelmi mozgalomban a fenntarthatatlan gazdasági működés és látásmód
felszámolása, átalakítása. A szeceszszió képviselői törekedtek arra, hogy
olyan témákat dolgozzanak fel, ami a
mindennapokban szokatlan, újító és a
módszereik most száz évvel később is
inspirálóan hatnak.
A Múzeumok Éjszakájának sikerét
jól mutatja, hogy a résztvevőket az
estet megzavaró zivatar sem kergette
el. Amint az eső elmúlt, a programok
zavartalanul folytatódtak, s a közönség csak éjfél után indult haza.
(kj-lt-kr-ta)
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A háziállatokra is vigyázni kell a nagy melegben
A nyári hőséget az állatok is megszenvedik, így vigyázni kell arra,
hogy a láncon kikötött kutyákat (ami
az állatvédelmi törvény szerint tilos)
se hagyják a gazdák a tűző napon, hanem biztosítsanak számukra naptól
védett, hűvös helyet és megfelelő

mennyiségű friss ivóvizet.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület segélytelefonján a nagy nyári kánikulában sok aggódó állatbarát értesíti a
szervezetet a tűző napon kikötött, víz
nélkül tartott állatok miatt – olvasható
az egyesület közleményében.
A kutya pusztán a lihegéssel hűti ma-

gát, ami néha nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet,
padlót, amelyre fekve hűtheti magát.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület felhívja a gazdák figyelmét, hogy a meleg napokon a nagyobb sétákat kora
délelőttre vagy késő délutánra időzít-

sék, az állatok számára mindig biztosítsanak hűvös helyet, ahova szabadon el tud bújni, és naponta többször adjanak friss vizet az élelem
mellé.
A hőség elviselésében segíthet az állat bundájának benedvesítése, vagy
akár az állat úsztatása, és semmiképp

Fővárosi Állat- és Növénykert

Együtt az összes oroszlán
Tíz indiai oroszlánt – hét kölyköt és három felnőttet láthatnak együtt a látogatók az India-házhoz tartozó oroszlánkifutóban; az állatok összeszoktatása
ugyanis sikeresen megtörtént. Mint ismeretes, a három felnőtt állat, Shirwane,
Kankai és és Basil eredetileg együtt voltak, ám a vemhes nőstényeket ellés előtt
természetesen különválasztották a csapattól. Így végül külön volt elhelyezve
Shirwane a négy kölykével, Kankai a
három kölykével, valamint Basil, a hím
állat, aki így pár hétig magányosan töltötte a napjait.
Az összeszoktatás első lépése az volt,
hogy Shirwane és a négy kölyök lett
összeengedve az apaállattal. Ugyan az
oroszlánok a természetben csapatban
élnek, előfordulhatnak olyan hím állatok is, amelyek veszélyesek lehetnek a

azonban nem került sor. A gondozók természetesen minden eshetőségre felkészültek, még egy tűzoltófecskendőt is
készenlétbe helyeztek, hogy az állatokat
szükség esetén vízsugárral fékezzék
meg. De végül semmi ilyesmire nem
volt szükség.
A fiatalabb kölykök nemének múlt heti
meghatározása óta egyébként más is
történt az összeszoktatáson kívül. A
kölykök nemére vonatkozó adatokat

kölykökre. Szerencsére ennek ebben az
esetben semmi nyoma nem volt. Mi
több, Basil nagyon türelmesen fogadta a
kölyköket, akik némi kezdeti elfogódottság után lelkesen csimpaszkodtak az
apaállaton.
Mivel Kankai kölykei két hónappal
fiatalabbak, az ő összeszoktatásuk a többi állattal természetesen később kezdődhetett csak meg. Az elején a két nőstény ugyan pofozkodott egy kicsit, majd
utána némileg megnyugodva a közös
kifutó átellenes részét vették birtokban
kölykeikkel. Komolyabb összetűzésre

ugyanis továbbították az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége
(EAZA) által fenntartott indiai oroszlán
tenyészprogram központjába. A szaporítási eredményekről szóló híreinket természetesen nagy örömmel fogadták,
hiszen az indiai oroszlánok veszélyeztetett nagymacskáknak számítanak, így
állatkerti szaporításuk is komoly természetvédelmi jelentőséggel bír. Márpedig
jelenleg nincs még egy olyan állatkert
Európában, ahol ennyi indiai oroszlánkölyök, illetve általában ennyi indiai
oroszlán élne.
Az Európai Állatkertek és Akváriumok
Szövetsége 1994 óta tart fenn tenyészprogramot az állatkerti indiai oroszlánok szaporításának összehangolása

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Benő: Két éves, keverék kan.
Egy igazi szeretetbomba.
Gondos gazdit keresünk neki, aki oltottan és chippelve
viheti haza.
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nem szabad a kutyákat vagy más
állatokat a tűző napon hagyott, felforrósodó autóba zárni.
Ha az állat intenzíven liheg, a nyelve
állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, ez hőtorlódást vagy hőgutát is jelenthet,

Júliustól büntetés jöhet
A hatóság július 1-jétől indít eljárást azok ellen, akik elmulasztják a parlagfű-mentesítést
– jelentette be a Vidékfejlesztési
Minisztérium. Nem árt tehát
odafigyelni, ez ugyanis az ingatlantulajdonosok feladata.
A szaktárca szerint az idei csapadékos
időjárás kedvezett a parlagfű kelésének, ugyanakkor a szántóföldeken az
elmúlt évek védekezési eredményei is
jól láthatóak. Hangsúlyozzák, hogy a
parlagfűszezon beköszönte előtt, még a
virágzást megelőzően ajánlatos a gyom
kaszálása vagy növényvédőszeres irtása. Ismertetésük szerint a jól fejlett őszi

csak a mezőgazdasági területeken kell
gondoskodni, hanem a lakóövezetben
épp úgy, mint a más besorolású telkeken. Míg a kertekben, ingatlanok előtt
célszerű gyökerestől kihúzni a növényt, a nagyobb területeken az időben
elvégzett kaszálás a célravezető.
Mint megtudtuk, Gödöllőn az önkormányzati területeket évente három alkalommal kaszálják kifejezetten az allergén növények irtása céljából: májusban, július és szeptember elején. Ezzel
eddig sikerült megakadályozni a parlagfű megjelenését, ez azonban csak
akkor lehet eredményes, ha ennek a kötelezettségnek minden ingatlantulajdonos eleget tesz. Július 1-jét követően,

vetésű gabona elnyomja a parlagfüvet,
míg a gyengén fejlett, kiritkult őszi gabonákban, ahol nem gyomirtó szerrel
védekeztek, erőteljes a parlagfű fertőzés. Ezeken a helyeken az aratás után a
tarlót összefüggő szőnyegként boríthatja, itt a betakarítás után fokozott figyelmet kell fordítani a tarlóhántásra.
A tavaszi kultúrákban mindenképp
szükséges a parlagfű elleni védekezés,
ahol a betakarítást követően jelentős
feladat a gyommentesítés.
A parlagfűmentesítésről azonban nem

ha parlagfüves területet találnak, először felszólítják a tulajdonost kötelezettségére, majd a felszólítás után a hatóság bírságolhat és kényszerkaszálást
rendelhet el. Külterületen 5 százalék
feletti fertőzöttség esetén, belterületen
viszont már akár egy szál parlagfű miatt is lehet hatósági eljárást indítani. A
bírság 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet, a terület szennyezettségétől
függően. Emellett pedig a kényszerkaszálás díját is ki kell fizetnie a gondatlan tulajdonosnak.

ilyenkor gyors folyadékpótlás és az
állatorvosi segélykérés életmentő lehet.
Az a gazda, aki nem figyel kellőképpen kedvencére, az állatkínzás bűncselekményét követi el, amelyért két
évig terjedő szabadságvesztéssel is
sújtható.
femcafe.hu
céljából. Ehhez a programhoz a Fővárosi Állat- és Növénykert 2010-ben
csatlakozott. Három tenyészállatuk közül a két nőstény, Shirwane és Kankai a
franciaországi Mulhouse állatkertjében születtek, Basil pedig
a finn fővárosból, Helsinkiből
érkezett hozzájuk.
A tenyészprogram egyébként
elég sikeresnek mondható.
Egyrészt lépésről lépésre gyarapszik az indiai oroszlánok
európai állatkerti populációja,
másrészt sikerült elérni, hogy
az állomány több generáción át is fenntartható legyen vadon élő egyedek befogása nélkül. Shirwane és Kankai felmenői között például akad egy olyan
vérvonal, melynek mentén a két nőstény
ükszülői is állatkertben jöttek a világra,
és csak a szépszülőket fogták be a vadonból, még az 1970-es években.
Mostanában inkább arról van szó, hogy
az állatkert születésű állatokat telepítik
vissza a vadonba. Az indiai természet-

védelmi hatóságok ugyanis a természetvédelmi oltalom alatt álló Gir erdő mellett újabb oroszlán rezervátumokat szeretnének létrehozni olyan területeken,
ahol egyébként a múltban is előfordultak ezek az állatok. Ezeket az újonnan
létrehozandó rezervátumokat azonban
úgy tűnik, nem a Gir erdőben lévő állatok egy részének áttelepítésével népesítenek be, hanem állatkerti születésű,
például európai állatkertekben világra
jött indiai oroszlánokkal. Így hosszabb
távon még az is előfordulhat, hogy Budapestről, ahol remélhetőleg a jövőben
is rendszeresen születnek majd oroszlánkölykök, akár Indiába, az állatok
őshazájába is kerülhetnek vissza állatok.
zoobudapest.hu
Fotók: Bagosi Zoltán

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

Dani: Puli keverék három éves
kan kutya. Igazi családkutya, bár
jelzőkutyának kiváló. Felelős
gazdit keresünk neki, aki oltottan és chippelve viheti haza.

Ideje parlagfűmentesíteni!

Vitéz: terrier jellegű idősebb
kan. Más kutyákat annyira
nem szívlel, így egyedüli kutyának ajánljuk, természetesen oltva, chippelve és ivartalanítva.

Syrus: Rossz körülmények
közül mentett tigriscsíkos
fiatal kanocska. Oltás és
chip után keresünk neki tökéletes családot, hiszen ő
is tökéletes.

GÖDÖLLŐI ARBORÉTUM LÁTOGATÁSI RENDJE
– Minden látogató köteles a Gödöllői Arborétumot úgy használni, hogy tevékenységével a többi látogató pihenését, a működtetéssel összefüggő
munkákat és a tudományos feladatok elvégzését ne zavarja.
– A növényanyag rongálása és az erdei melléktermékek (pl. virág, toboz, fenyőgally, éti csiga stb.) gyűjtése szigorúan tilos!
– Az utakról – a balesetek megelőzése érdekében – ne térjenek le!
– A Gödöllői Arborétum területén lovagolni, járművel közlekedni – a kerékpárral, a kerékpár számára kijelölt út kivételével – tilos. A járművel történő
behajtást az Üzemeltető kérésre engedélyezheti.
– A látogatás során keletkezett hulladékot kérjük a kihelyezett szeméttárolókban elhelyezni.
– Kutya kizárólag az ebtartási szabályok betartása mellett, kizárólag pórázon, hozható a területre (az állatok után keletkezett hulladékot az állat tulajdonosa eltakarítani köteles).
– Tüzet gyújtani kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet. Távozás előtt a tüzet el kell oltani. Elrendelt tűzgyújtási tilalom idején tüzet gyújtani a kijelölt
tűzrakó helyeken is tilos.
– A Gödöllői Arborétum területén mindennemű környezetszennyező tevékenység végzése tilos.
Az arborétum a hét minden napján látogatható. A belépés ingyenes.
Nyitvatartási idő: A kert:
Április. 1. – szeptember 30.: 8-18 óra között
Október 1. – március 31.: 8-16 óra között látogatható.
Ettől eltérő időpontban csak előre egyeztetett esetekben tartózkodhat látogató a kertben.
Rendezvények szervezéséhez előzetes egyeztetés alapján, térítés
ellenében helyszínt biztosítunk. Jobbító javaslataikkal, panasszal kérjük
forduljanak a Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészetéhez.

Gazdát kereső kutyák, online

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.

Június 29-én és 30-án
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel: dr. Vaskó Márta
Tel.: 20-9913-057.
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Sport

Röplabda – Szlovákiai arany

Jó tanuló, Jó sportoló díjátadó ünnepség

Tornagyőztes a TEVA-GRC

406 díjazottat köszöntött a város

Június 8-9. hétvégén a szlovákiai Léván vendégszerepelt a
TEVA-Gödöllői RC ifjúsági leány csapata egy 16 csapatos
nemzetközi tornán. Szabados
István és Dóczi István edzőpáros csapata szenzációsan szerepelt, tornagyőztesként térhetett haza.
A lévai röplabda klubbal fennálló réges-régi kapcsolat jegyében idén tavasszal is meghívták a gödöllőieket a 16 csapat, köztük 1 cseh, 2 lengyel és egy
magyar részvételével megrendezett tornára. A TEVAGRC csapata két nap alatt
8 meccset játszott. A csoportküzdelmeket és a középszakaszt is veretlenül
zárták a mieink, így jutottak el a legjobb négyig. Két
lengyel és egy szlovák csa-

pat következett, előbb egy 2:1-es vereség a szlovákoktól, majd két 2:0-ás
siker és mivel körbeverés volt, a pontaránya viszont a mieinknek volt a legjobb, így a Gödöllő örülhetett az
aranyéremnek.
A csapat: Koleszár Elza, Harangozó
lili, Harangozó Laura, Botlik Renáta,
Halla Petra, Simák Dominika, Streitmann Veronika, Maurer Katalin, Kovács Adél, Molnár Zengő, edzők:
Szabados István, Dóczi István.
-ll-

Benkó Réka a legjobb gödöllői

Két bajnoki cím
bajnokságban egyéni elismerés is érte
a csapatot, ugyanis Soós Alexandra
nyerte a 3 pontos dobólistát és összesen 168 pontot termelt a szaggatott
vonalon kívülről.
-tt-

A Pest megyei junior bajnokságot és a felnőttek bajnokságát is magabiztosan nyerték
meg a gödöllői hölgyek, míg
a Budapesti felnőtt “A” csoportban a jónak mondható 8.
helyen végeztek. Ez utóbbi

Balaton Kupa – Kánikula, örömfoci

Szilz: Egy arany, egy ezüst
Idén június 14-16. között rendezték meg, immáron XXIII. alkalommal a Balaton Kupa kispályás labdarúgó tornát. Az idei sorozatot a Szilz nyerte.
A minden év nyárköszöntő tornájának is
nevezhető városi labdarúgó eseményt a
szokásokhoz híven Balatonlellén rendezik meg. Az idei torna abban különbözött az eddigiektől, hogy egy másik tornát is rászerveztek az eseményre,
így mindjárt két focikupán mérhették össze tudásukat a csapatok. A „gödöllői” Balaton Kupát
a Szilz nyerte, megelőzve a Hivatal, a Műszertechnika a és Yusen csapatát, míg a nyílt, Balatonboglár Kupát az Angyalföld
nyerte. Itt a további sorrend a következő lett: 2. Szilz, 3. Műszertechnika, 4. Hivatal, 5. Szöcskék

FC, 6. Yusen, 7. Ramada.
A Balaton Kupa különdíjasai: Gólkirály: Varga Árpád (Műszertechnika),
Legjobb Játékos: Tóth Gergő (Szöcskék
FC), Legjobb Kapus: Rung István
(Szilz)
A Balatonboglár Kupa különdíjasa:
Gólkirály: Birtalan Balázs (Angyalföld), Legjobb Játékos: Tellér Tamás
(Szilz), Legjobb Kapus: Urbancsok
György (Angyalföld)
-li-

Pintér Fruzsina: Csapatezüst

A versenyen 1997-98-as korosztályú
lányok között úszva többször is sikerült fő számaiban indulva a középdöntőig beverekednie magát 2000-es
születésűként! Legnagyobb sikerét

Az elmúlt héten rendezték meg a
horvátországi Zágrábban a vívók
Európa-bajnokságát, melyen három gödöllői, Benkó Réka, Gémesi Csanád, Gáll Csaba állhatott a pástra a magyar csapat tagjaként. Közülük a legjobban Benkó Réka teljesített, aki a 9. helyen
végzett kard egyéniben.
Benkó Réka szenzációsan kezdte az
Eb-t egyéni kardban, ugyanis az első
helyről (6 győzelem, 0 vereség) várta a
csoportküzdelmek utáni folytatást a 32
között. A 16 közé jutásért 15:9-re verte
lengyel ellenfelét, de végül a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, miután
egy tussal, 15:14-re kikapott francia
ellenfelétől. Összességében elmondható, hogy csak a pillanatnyi koncentráción múlott, hogy nem sikerült a 9. helynél jobban teljesítenie Rékának.
A Benkó Rékát soraiban tudó (Márton

Az élmezőnyben a fiatalok
Idén is jól teljesítettek a Gödöllői Sport Klub országos kiemelt bajnokságában szereplő
utánpótlás labdarúgó csapatai,
akik közül két csapat is csak
egy, illetve két pottal maradt le a
dobogóról.
A Közép-keleti II. osztályban versenyző négy gödöllői alakulat közül a Nagy

azonban a 4x100 gyors váltó tagjaként érte el, 2. helyen végzett a Honvéd váltócsapatával.
A 4 napos versenysorozat után sem
áll meg az élet, míg a többiek nyaralnak, Fruzsina az augusztusi országos
serdülő bajnokságra készülve 5 hetes
edzőtáborba vonul és próbál meg minél jobban felkészülni a versenyre. -ll-

A Gödöllői Sportcentrum Táncsics
Mihály úti sporttelepén július hónapra az üzemeltető lehetőséget biztosít
különböző rendezvények (sport, gyerek, kulturális) lebonyolítására. Lehetőség van a területen 12 db lakókocsi
letelepítésére. Áram, víz, illemhely és
zuhanyzó használata biztosított.
Érdeklődni a 06/20-319-16-77 számon lehet.

ÚSZÁSOKTATÁS !
A Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában Gödöllőn, június 17 – július
5., naponta 8-10 óra között (választható időpontok: 8:00-8:40, 8:40-9:20,
9:20-10:00) úszásoktatást szervez a
FUT Alapítvány 5-12 éves korig
(kezdőknek és már úszni tudóknak)!
Részvételi díj: 16.000 Ft (15 alkalom)
Jelentkezés és érdeklődés naponta:
Bencsik Ernő tanár úrnál reggel 7 és 9
óra között, valamint 19 óra után a 420
632-es telefonszámon
/Oktatók: Bencsik Ernő, Majoros
Gusztáv, Pótháné Geier Tünde, Sárdi
Erzsébet/

lóbb növendéke” díj át Albert Janka kapta.
A további díjazottakat a godollo.hu
oldalon megtalálják.
-tl-

11:8-as hátránynál időt kért mert rosszul
lett és orvos kíséretében még a mellékhelyiségre is ki kellett mennie. Jót tett a
szünet, ugyanis nem kis bravúrral megfordította a párharcot és jutott így
egyedüli magyarként a nyolcaddöntőbe. Itt aztán a remek formában vívó ukrán ellenfelével nem bírt (15:13-ra kapott ki), így végül összesítésben a 12.
helyen zárta a zágrábi Európa-bajnokság kard egyéni versenyét. Gémesi a
kard csapat tagjaként, kiegészülve a gödöllői Gáll Csabával, valamint Szilágyi
Áronnal és Iliász Nikolászal ezüstérmet
nyert .
-ll-

Anna, Várhelyi Anna, Varga Dóra voltak még a csapatban) női kard csapat a 8.
helyen végzett. A nyolcaddöntőben Ukrajnát verték a mieink 45:35-re, de a negyeddöntőben a németek túl nagy falatnak bizonyultak (37:45), így az 5-8. helyekért vívhattak a hölgyek. Itt előbb a
csehektől 45:43-ra kaptunk ki, majd a 7.
helyért az olaszokkal sem bírtunk,
45:27-re kapituláltak a lányok.
A férfiak mezőnyében két gödöllőiért szoríthattunk, egyesben és
csapatban Gémesi Csanádért,
míg csapatban Gáll Csabáért.
Gémesi remek napot fogott ki és
a magyar csapatból a legjobban
is teljesített. A csoportmeccseket
követően 4/2-es mutatóval jutott
a 32-es főtáblára Csanád. A 16
közé jutásért a jóval esélyesebb
német Wágnert verte 15:13-ra
egy emlékezetes asszón. Történt
ugyanis, hogy a gödöllői vívó Fotó: hunfencing.hu

Labdarúgás – Utánpótlás

Rendezvényszervezők
figyelem!

Úszósport – Gödöllői reménység

Június közepén, Kecskeméten
rendezték meg az idei országos nyílt ifi úszóbajnokságot,
amelyen a részvétel szintidőhöz kötött volt. A gödöllői Pintér Fruzsina eredményei alapján a honvéd úszóegyesületének tagjaként rajtkőre állhatott
és a klub váltó csapatába is beválasztották.

A hagyományoknak megfelelően a
diákok az ünnepség előtt átvehették
jutalmukat egész éves jó teljesítményükért és a neveik felolvasása után
következtek az intézmények által jelölt tanulók jutalmazása, a „Jó tanuló,
jó sportoló”, valamint a „Zeneiskola
legkiválóbb növendéke” díj átadása.
Az idén 10 iskola jelölte diákját, íme
a kitüntetettek névsora:
A Damjanich János Általános Iskolból Méder Boglárka, a Hajós Alfréd Általános Iskolából Pintér Fruzsina, az Erkel Ferenc Általános Iskolából Hemmert Kyra, a Montágh

Imre Speciális Iskolából Rózsa
Norbert, a Petőfi Sándor Általános
Iskolából Kovács Bálint, a Szent
Imre Katolikus Iskolából Zsákai
Fanni, a Török Ignác Gimnáziumból Német Judit, a Református Líceumból Hamar Gergely, valamint a
Premontrei Szent Norbert Gimnáziumból Bancsics Máté érdemelte ki
intézménye döntése alapján a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetést.
A Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei közül
a „Zeneiskola legkivá-

Vívás – Európa-bajnokság, Zágráb

Kosárlabda – Aranyos Bocskai SE

Remekül sikerült a 2012/2013as bajnoki éve a Bocskai SE női
kosárlabda csapatainak. Mácsai Tamás és Iski Zsolt tanítványai két bajnoki címet és egy
8. helyezést értek el az
idén.

(Folytatás az 1. oldalról)

Dániel irányította U19-es gárda 41
ponttal a 10. helyen végzett a bajnokságban. Mérlegük: 12 győzelem, 5
döntetlen, 13 vereség. A Keserű László irányításával készülő U17-es együttes 20 győzelemmel, 2 döntetlennel és
6 vereségével, 62 egységgel a 6. helyen
zárta a kiírást. Tóth László U15-ös
csapata a 4. helyet szerezte meg, mindössze egy pottal maradt el a dobogótól.

A 98-as csapat mérlege: 45 pont, 13
győzelem, 6 döntetlen és 5 vereség
volt. A Smeló Dávid, Bánki Edömér
edzőpáros kezei alatt pallérozódó U13sok szintén a 4. helyen zárták az évet és
ők is mindössze 2 ponttal maradtak le a
dobogóról. A srácok 50 pontja 16 győzelem, 2 döntetlen és 6 vereségből adódott össze.
A megyei bajnokságban indult a klub
U12-es csapata, akik Kovács Szabolcs
edző vezetésével az egy évvel idősebbek között versenyeztek. Nem vallottak szégyent és 28 ponttal a 8. helyen
végeztek a gödöllői körzetben.
-tt-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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 lebonyolításhoz kapcsolódó dokumentumok kerülnek bemutatásra.
A különlegességek között látható egy Méray-féle oldalkocsis
motorkerékpár, mert a távolságok miatt a szervezőknek
járművekre is szüksége volt a
tábor területén.
Összegyűjtöttük a Rotter Lajos
mérnök, repülő cserkész Jamboree-ra készített híres Karakán vitorlázó repülőgép megmaradt darabjait. A kiállításban
látható a tábor főpostája, korabeli távíró berendezéssel, telefonközpontokkal.
A tábori élethez kapcsolódó tárgyak között látható gróf Teleki
Pál táborparancsnok monogramos tábori ágya. Az ágy
most látható először, hiszen a
Teleki család ajándékaként a közelmúltban került haza Magyarországra, a Gödöllői Városi Múzeumba.
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Közérdek

Felhívás – adóhatósági ügyintézői munkakör
Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóhatósági ügyintézői munkakörre:
– a munkakör alapfeladata: építmény- és telekadóval kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása, iparűzési adókötelezettség
ellenőrzése
– képesítési előírás: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi – számviteli szakképesítés és az
OKJ szerint: gazdasági elemző - és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző.
– közigazgatási szervnél adóigazgatási területen szerzett tapasztalat, vállalkozói szférában szerzett könyvelői gyakorlat,
felsőfokú szakirányú képesítés.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének
címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2013. július 12.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!
Tisztelt Leendő Támogatónk!
A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület ezen a nyáron is szeretné
vendégül látni a moldvai csángó iskolások 25 fős csoportját Lészpedről
Márton Attila tanár úr vezetésével. Immár hetedik alkalommal készülünk megszervezni a moldvai csángó gyerekek gödöllői és balatonlellei
táborozását. Ehhez kérjük az Önök támogatását!
Terveink szerint a gyermekek 2013. július 4-8-ig lesznek Gödöllőn, és
8-án délután érkeznek Balatonlellére, ahonnan július 12-én ebéd után indulnak haza Moldvába.
2013. július 4-től július 8-ig befogadó családokat keresünk!
A befogadó családoktól azt kérnénk, hogy 4 éjszakára vállalják a kisdiákokat, és gondoskodjanak az ellátásukról!
Magyarországi tartózkodásuk alatt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minél többet gyakorolják a magyar nyelvet.
Azt szeretnénk, ha olyan családok jelentkeznének a gyerekekért, ahol általános iskolás gyermek van a családban.
Lesznek közös programjaink, de lehetőség nyílik családi programok szervezésére is!
Akik nem tudnak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérem, hogy adományaikkal segítsék programunk megvalósítását!
Pénzbeli támogatásukat egyesületünk bankszámlaszámlájára küldhetik el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet 65100266-11058186, csángó gyerekek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok Büttner Saroltánál jelentkezhetnek:
Telefonszám:06-30-609-5022, 06-28-421-235, e-mail:buttner.sarolta@gmail.com
Várjuk azon segítőkész emberek támogatását, akik felelősséget éreznek a határon túli magyarok sorsáért a Kárpátokon kívül is! Köszönettel fogadunk bármily csekély adományt, mert azok összeadódva lehetővé teszik tervünk megvalósítását! Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat!

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 24-30-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Július 1-7-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében: Szűcs Józsefné elnök és Büttner Sarolta programfelelős

Királyi Kastély – 2012. évi taggyűlési határozatok V.
29/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján nem fogadta el az alábbi határozatot.
A Társaság Taggyűlése 2012. év vonatkozásában engedélyezi, hogy a
Társaság a javadalmazási szabályzattól a jelen határozatban foglaltak
alapján térjen el a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó
szabályok, különösen a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény betartása
mellett.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése, tekintettel arra, hogy az ügyvezető igazgató helyettesének teljesítményt ösztönző juttatása 2012-ben nem volt, hozzájárul, hogy 2012. évre kerüljön
bevonásra az ösztönző rendszerbe.
A Taggyűlés engedélyezi, hogy az ügyvezető igazgató helyettese kerüljön bevonásra a 7.281 eFt bérköltséget meg nem haladó ösztönző kifizetésébe.
30/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján nem fogadta el az alábbi határozatot.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése hozzájárul 2012. év vonatkozásában a tervezettnél kedvezőbb eredmény elérése esetére szóló ügyvezetői előterjesztésben szereplő ösztönző kifizetéséhez, amennyiben a bérköltség nem haladja meg a 2012. évi üzleti
tervben tervezett 178.893 eFt-ot.
31/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján nem fogadta el az alábbi határozatot.
A Társaság Taggyűlése 2012. év vonatkozásában engedélyezi, hogy a
Társaság a javadalmazási szabályzattól a jelen határozatban foglaltak
alapján térjen el a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó
szabályok, különösen a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény betartása
mellett.
Az ügyvezetés által előterjesztett 2012. évi eredményjavulás felosztási
javaslatának jóváhagyása esetén a Taggyűlés engedélyezi, hogy az az
ügyvezető igazgató helyettesére is terjedjen ki.
32/2012 (12.17.) sz. taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése írásbeli szavazás útján nem fogadta el az alábbi határozatot.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése felkéri
az ügyvezető igazgatót, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig a Társaság
és a Tulipa Kereskedelmi Kft. között 1995. szeptember 01. napján létrejött bérleti szerződésnek és annak módosításainak megfelelően a Tulipa
Kft.-vel kapcsolatban a bérleti szerződés felmondása vagy a felek közötti
megállapodás érdekében járjon el. Amennyiben 2013 I. negyedévében a
megállapodás sikeres kimenetele nem látszik biztosítottnak, a Társaság
készítse elő a bérleti szerződés tárgyát képező pálmaház bérlésére vonatkozó versenyeztetési eljárást.

TÁJÉKOZTATÁS
KÖZTISZTVISELŐI NAP
Tájékoztatom Gödöllő város
lakosságát, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 93. §. (2)
bekezdése szerint
a Közszolgálati Tisztviselők Napja
július 1-je, amely
munkaszüneti nap.
Fentiekre tekintettel a
GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI
HIVATAL 2013. JÚLIUS 1-JÉN
(HÉTFŐN) ZÁRVA TART.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

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.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.

Tájékoztatás Méhzárlatról
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer – Ellenőrző Hivatala
Szada, Erdőkertes község, Veresegyház, Gödöllő város
teljes közigazgatási területére 2013. május 31-től mézelő méhek nyúlós
költésrothadása fertőző betegség miatt zárlatot rendelt el a mézelő
méhekre, azok termékeire, valamint a velük érintkezésbe
került ragályfogó tárgyakra.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe
került eszközök elszállítása, méhek beszállítása.
Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető.
A zárlat enyhítéséről illetve feloldásáról a Hivatal intézkedik.

2013. június 25.

SZÁLLÁS RETRÓ KÖRNYEZETBEN,
MODERN FÜRDŐ A ZSÓRYBAN
2013. JÚNIUS 1-JÉTŐL
Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben
hétfőtől-csütörtökig):
1500 Ft/fő /éjszaka, 5000 Ft/fő/4 éjszaka
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Mozaik

(hétköznap

Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben, nagycsaládosok
előnyben (hétköznap hétfőtől-csütörtökig):
20.000 Ft/9fő/4 éjszaka

Hétvégi kikapcsolódás, fürdőzés (hétvége péntektől-vasárnapig):
2000 Ft/fő/éjszaka, 5000 Ft/fő/3 éjszaka
„Ereszd-el-a-hajam” partik, legénybúcsúk, vagy nagycsaládos kikapcsolódások (hétvége péntektől-vasárnapig):
25.000 Ft/9fő/3 éjszaka
Várjuk jelentkezését Bara Lászlónál a +36-20/319-1677
telefonszámon, vagy a vuszikft@gmail.com e-mail címen.

Kedves Szülők!

Városi Piac Emeleti Étterme
Bankó Pál ü.v.

Nyári szünetben gyerek menü
16 éves korig 550 Ft
Leves+főétel

Tel.: +36-70/262-1535

Csoportok felnőtt étkezése
720-900 Ft között

Nyitva: 6-19 szombatig
9-17 vasárnap
Mindenkit szeretettel várunk!
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Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

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

N yitva : K : 11 – 1 8 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zá rv a !

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.

KÖZLEMÉNY
+2013 06.20.-án a Szabadság úton 2
ember ellopta 12 éves kisfiamtól a 6 dioptriás szemüvegét és a pénztárcáját, melyben
benne volt a fogyatékosságát igazoló kártyája. Kérnénk a lakosság segítségét, ha
valaki megtalálja, legyen szíves értesíteni:
Gergely Ágnes Tel: 70/333-4724
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

2013.
+KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban
2szoba+ nappalis újépítésű ikerház
350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFtért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429
+Az ár alkuképes! Központhoz közel 200 nmes vállalkozásra alkalmas kétszintes duplagarázsos ház eladó iár:17.9 MFt 20-804-2102
+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás,
felújított, gázkazánfűtéses lakás eladó.
Iár: 10,6MFt 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:7.35MFt! 20-539-1988
+Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás Iár:8.3 MFt!! 20-804-2102
+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren
eladó 2 szobás felújított lakás Iár:7.2 MFt.
20-8042102
+AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3szoba+
nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval,
340nm saját telekrésszel, kertvárosban
eladó. 20-772-2429
+Eladó nappali+ 2szobás tégla, felújított
lakás zárt kerttel. Iár:9.9 MFt. Eladó 2
szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi
lakás Gödöllőn, garázzsal és kertkapcsolattal Iár:10.9 MFt 20-8042102
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban
100-180m2 családi házat vagy eladó
telket. 20-944-7025
+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali+2,5 szobás újszerű lakás
zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20-539-1988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim
részére
(20)804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

INGATLAN
+Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély
közelében, 2 szintes, 4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház gondozott kerttel, kedvező áron eladó (kisebb ingatlant esetleg
beszámítok).Tel: 06-20-9-443356
+Eladó tulajdonostól a Palotakerten
négyemeletes ház 4.emeletén egy 59m2es, 2 szobás távfűtéses, egyedi fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd:
06-30-6196831

+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély
közelében egy nappali+3 szobás, két
fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes
családi 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
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen,
egy 3 szobás, téglapépítésű családi ház,
két lakrésszel. 1000 nm-es telek, díszkert.
Referencia szám: 3726. I.ár: 22,9 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, Kossuth L. u.-ban, magasföldszinten, teljesen felújított, nagyerkélyes,
nappali+2 szobás 63 nm-es lakás. I.ár: 12,9
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő belvárosában, egy 400 nmes 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
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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+Eladó Bagon, a Dutka dűlőben, egy szoba-konyha, fürdőszobás, víz, villany, gázzal
rendelkező tégla és könnyűszerkezet
építésű lakóépület, egész alatt pincével,
1100 nm-es telken, gyümölcsössel. Referencia szám: 3448. I.ár: 2,5 m Ft. Érd.:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, az Erdőszél utcában egy
604 nm-es építési telek, kerítve,
örökzöldekkel, víz, villany, gáz az udvarban. Szaletli a kertben. Örök panorámás!
Referencia szám: 3721. I.ár: 7,9 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt
kertvárosi
részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+Eladó Gödöllőn, a Blahai részen, 110 nm
alapterületű, 630 nm-es díszkerttel, ásott
kúttal egy 3 szobás felújított polgári ház,
alkalmi áron. Referencia szám: 3709. I.ár:
22 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő,
2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.:
30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+Eladó Gödöllő Rózsadombján, a Perczel
Mór utcában, örök panorámás, egyedi
építészeti stílusú lakóépület kedvező
irányáron, 1100 nm-es telekkel, zsalugáteres
ablakok, teraszok. Referencia szám: 3643.
I.ár: 22 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Csanakban új építésű
ikerház egyik lakása. Iá: 33M, Tel.: 30-9773140.

+Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy
téglaépítésű, cirkófűtéses, alápincézett
lakóház, mely áll földszinten 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló. Telek
mérete: 630 nm. Referencia szám: 3719. I.ár:
22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, az Erzsébet parkkal szemben, egy társasházi 100 nm-es öröklakás,
nappali+3 szoba, saját kerthasználattal,
garázzsal. Referencia szám: 3451. I.ár: 22,5
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Domonyvölgyben eladó egy parkosított,
nagyon szép 1429 nm-es telken, egy
téliesített könnyűszerkezetű ház. Nappali+hálószoba, vizesblokk, főzőfülke, kandallófűtés. Referencia szám: 3725. I.ár: 4,5
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Fenyvesi részen az Alma
utcában egy építési telek, egy Erdért
típusú faházzal. Telek mérete: 500 nm.
Referencia szám: 3699 I.ár: 6,5 m Ft. Érd.:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Mikszáth utcában egy 70
nm-es, kétszobás téglaépítésű családi ház
991 nm-es telken. Referencia szám: 3722.
I.ár: 23,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+A Szentendrei szigeten, Horányban
családi okokból áron alul eladó kellemes,
csöndes utcában 640m2-es szépen
parkosított telken kb. 30m2 faházzal
nyaraló. Érd: 06-30-5477-322
+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es magasföldszinti lakás
Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134
+Gödöllőn, Központban eladó egy
FÖLDSZINTI, 71 nm-es, 3 szobás, tágas,
világos, jó elosztású, nagy ERKÉLYES,
parkra néző lakás (egyedi mérővel, termosztáttal szabályozható fűtésrendszerrel). Iá: 10.5 MFt Érd: 30/491-5020
+Gödöllő belvárosában, téglaházban
felújított, I. emeleti, egyszobás (34 nm),
parkettás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó. Ára 6,7 MFt. Tel: 30/350-4346
+Gödöllőn tulajdonostól eladó központhoz
közeli 4.em. felújított, 56nm-es, kétszobás,
erkélyes, panorámás 2010-ben felújított
lakás. A vételár részét képezik: konyhabútor, klímaberendezés, saját pince és
garázs. Iár: 11 MFt. Tel: 06-70-702-9747
+Eladó Gödöllő központjában, a János
utcában, 2.em. 56 nm-es, tehermentes, 2
szoba összkomfortos, egyedi fűtésű,
vízórás, nagy erkélyes öröklakás. Iár: 10,5
MFt. Tel: 06-70-943-2387
+Eladó téglaépítésű, stílusosan teljesen
felújított, kétszobás, 53 nm-es, erkélyes,
2.em. gázkonvektoros lakás a Szabadka
utcában, iár: 12,5MFt. Érd: 06-30-381-7154,
https://picasaweb.google.com/110942704
059979600021/LakasGosolloSzabadkaU#
+Gödöllőn az Úrréti tó közelében 1001
nm zártkert eladó. Jelenlegi beépíthetősége 30 nm földszint + 60 nm pince
+ tető. A telek hátsó, hosszanti kerítése
mentén húzódik Gödöllő belterületi
határa. Iár: 3 MFt. 06-30-537-6985
+Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen
eladó egy teljesen felújított 44 nm-es,
másfélszobás lakás. Iár: 8 millió.
Lakáscsere nagyobbra, értékesebbre (60
nm körül) érdekel. Tel: 06-20-968-0336
+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
+Kossuth L. utcában 35 nm-es első
emeleti panel eladó (ablakcserével). Iár:
7,3 MFt. Tel: 06-20-357-8525
+Eladó Gödöllő központjában egy épület,
akár 3 garzon kialakítására is alkalmas,
vagy üzletnek. Tel: 06-30-9499-234

Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az
irodában vagy telefonon
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+Sürgősen eladó egy családi ház
Versegen magánszemélytől. 90 nm, 4
szoba, nagy telek. Ár: 6 MFt. Bővebb információ: www.elado-csaladi-haz.com, 0620-279-3604
+Elcserélném Fenyvesben lévő 5 szobás,
2 fürdőszobás, kertes családi házamat
2,5-3 szobás, erkélyes lakásra értékegyeztetéssel. Tel: 06-20-544-4665
+Palotakerti, mfszt-i, 2 szobás, nagy erkélyes, padlós, rolós, kastélyparkra néző,
egyedi fűtésű, vízórás lakás, nagy pincerésszel eladó. Ingatlanosok ne hívjanak! 06-70-949-1509
+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában
eladó 50 nm-es, 1.em. házközponti
fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér,
2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas
konyha, beépített szekrények), felújított
lakás. Iár:10,6MFt. 70/580-1809

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő belvárosában, a Gimnázium
mellett, egyedi környezetben, 86 m2es,kétszintes, 3 szobás társasházi lakás,
igényes bérlő részére kiadó. Klíma, 2
fürdőszoba, gépesített konyha, társasházhoz tartozó zárt belső kert. Tel.: 20572-3807
+szoba
fürdőszobával
20/9455-583.

kiadó.

Tel.:

+Gödöllő kertvárosi részén a belvároshoz
közel új tetőtéri, 55 m2-es, 2 szobás egyedi fűtésű, riasztós lakás alacsony rezsivel
július 1-től kiadó. Tel.: 20/346-471.
+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 64 nm-es 4. emeleti, felújított, 2
szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve. 60.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució Érd: 06/30/2027828
+Lakás kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton. 2 szoba külön bejárattal, gázfűtéssel.
Havi 40.000,-Ft lakbér + rezsi és 2 havi
kaució. Szeptember 1-től beköltözhető.
Tel: 06-30-516-6115
+A város központjában bútorozott lakás
kiadó 50.000,-Ft/hó és kéthavi kaucióért.
Tel: 06-302-228-909
+Gödöllőn kiadó családi házban, külön
bejárattal, felújított, amerikai konyha +
nappali, háló, nagy fürdőszobás lakás
autóbeállási lehetőséggel. 60.000,-Ft +
rezsi. Érd: 06-70-526-0174
+Kiadó Gödöllőn az Erzsébet park
lakótelepen 1 szobás lakás: 30eFt + rezsi
+ egyhavi kaucióért. Érd: 30-9446-522
+Gödöllő központi részén másfél szobás,
44 nm-es, konvektoros, bútorozott lakás
kiadó. 50.000,-Ft + rezsi. Két havi kauciót
kérek. Tel: 06-30-224-1627
+CSALÁDI HÁZ (45 nm) KIADÓ. Internet,
kábeltévé, autóbeállási lehetőség. Tel: 0620-44-33-551
+Gödöllőn a Szent János utcában
téglaépítésű, 2 szobás, konvektoros lakás
kiadó. Érd: 06-70-372-4475

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Kiadó üzlethelyiség Gödöllő belvárosában, reális áron. Érd: 06 20 9 421-768
+Gödöllőn,
mélygarázsban
1
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parkolóhely kiadó (2100 Gödöllő, Petőfi
tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es
üzlethelyiség saját parkolóval, többcélú
hasznosítás lehetőségével hosszú távra,
kedvező áron kiadó! Tel: 06-20-9-443356

+Gödöllőn a MISSY Szépségszalonba
azonnali
kezdéssel
KOZMETIKUST
KERESÜNK BEJELENETETT MUNKAKÖRBEN. Érd: 06-70-670-6813

+100 nm-es fodrászatnak berendezett
szalon, Erzsébet parknál, ingyenes
parkolási lehetőséggel eladó vagy kiadó.
I. ár: 23,5 mFt,, bérleti díj megegyezés
szerint. Érd.: 06-20-9194-870

+Vezetőhelyettesemet
keresem!
Értékesítésben jártas, célorientált munkatársat keresek! Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az istvan.a13@gmail.com –ra.

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69.
(VÜSZI) őrzött telephelyén kamerával
védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra,
iskoláknak sok helyiséggel. Érdeklődni
lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy
a +36 20/391-0410 telefonszámon
+Gödöllőn 125nm-es ÜZLETHELYISÉG
1620nm-es telekkel SÜRGŐSEN ELADÓ.
Minősített ipari áram hálózat, padlófűtés,
kétvonalas digi telefon, internet, távfelügyelet, saját telken 5 férőhelyes parkoló.
Jelenleg barkácsbolt. Megegyezés esetén
árukészlettel, berendezéssel, céggel együtt
eladó. Bővítési lehetőség! 06-20-514-5568
+GARÁZS ELADÓ a KAZINCZY KÖRÚTON.
Tel: 06-70-224-7137
+Petőfi téren mélygarázs és felszíni
parkolóhely eladó ill. éves bérlete
váltható. Tel: 06-30-946-7702
+Kiadó! Gödöllő központjában a Petőfi
téren egy 40 nm-es üzlethelyiség raktárral. Érd: 06-20-480-7698
+Gödöllő belvárosi üzlethelyiség kiadó
(LA VALETTE salátabár). Érdeklődni: 0620-9325-415
+KIADÓ! Gödöllő központjában a Petőfi
téren 40 nm-es klímával, riasztóval, biztonsági ráccsal felszerelt üzlethelyiség.
Érd: 06-70-568-9207

ÁLLÁS
+Azonnali kezdéssel munkatársakat
keresünk 95 eft+jutalék! 06 20 213 0953
+SZOBAFESTÉS: önállóan dolgozni tudó
szakmunkást felveszek. Bérezés megállapodás szerint. Tel: 06-20-4359-650

+Nemzetközi
gépjárművezetőket
keresünk „C+E” kategóriával és érvényes
GKI-val. Tapasztalat és nyelvtudás nem
szükséges. Érd: +36307222900.
+Szociális
vagy
egészségügyi
végzettséggel rendelkező ÁPOLÓ vagy
GONDOZÓNŐT keresünk több műszakos
munkarendbe. A jelentkezők önéletrajzát
a következő címre kérjük megküldeni:
Tessedik Sámuel Evangélikus Idősek
Otthona 2100 Gödöllő, Berente István út
13-15. Tel: 06-20-824-7620
+Álláslehetőség a Madách iskolában! –
Portás (fűtő) karbantartó, - takarító csoportvezető, - kereskedelmi szakoktató, gépész
mérnöktanár.
Részletek:
www.miszki.hu érd: 06-28-520-713
+Gödöllői munkahelyre 3 hetente 1 hétre 2
műszakba keresünk munkavállalókat.
Bejárás céges busszal. Tel: 06-1-301-7840
+Gödöllő központjában lévő üzletünkbe
FODRÁSZT
KERESÜNK
kedvező
feltételekkel. Tel: 06-30-9893-652
+HáGK vegyészt vagy vegyésztechnikust
keres. Érdeklődni: www.genmegorzes.hu/
állásajánlatok.
+Cégünk gödöllői telephely őrzésére
keres éjjeli műszakba vagyonőri igazolvánnyal rendelkező számlaképes kollégát. Jelentkezés az alábbi email címen:
info@omtrt.hu
+GYERMEKFELÜGYELETET vállal pedagógus kisiskolás korú gyerekek részére,
foglalkozásokkal. 06-30-573-8757
+Gödöllői
munkahelyre
ELADÓI
munkakörbe „B” jogosítvánnyal és felhasználói szintű számítógép ismerettel
rendelkező kollégát keresünk azonnali
kezdéssel. Tel: 06-70-670-8876
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A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL:
*A központtól 2 km-re, szép természeti
környezetben, 4 lakásos társasházban eladó egy
77 nm-es, nappali+ 2 szobás, amerikai konyhás,
újszerű, földszinti lakás teraszokkal, dupla garázszsal, tárolókkal, kis előkerttel. Iár: 19 mFt.
*Az Úrréti tó közelében szépen karbantartott, nappali
+ 5 szobás, 170 nm-es, kétszintes, galériás csalá-di
ház 800 nm-es, rendezett telken eladó. Iá.: 29,5 mFt.
*Az Antal-hegy lábánál 2 szobás, 50 nm-es, gázcirkó fűtésű, jó állapotú ikerházi lakás garázzsal, 200
nm-es telekrésszel sürgősen eladó. Iár: 9,6 mFt.
*A Szőlő utcában 4. emeleti, nappali+2 fél
szobás, étkezős, erkélyes felújított lakás eladó
vagy a környéken hasonló földszinti lakásra
cserélhető. Iá.: 12 mFt.
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+Kistarcsa Városi Óvoda ÓVÓNŐT
KERES. Érdeklődni Ratimovszky Tiborné
óvodavezetőnél. Tel: 06-28-470-745

SZOLGÁLTATÁS

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, 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
+KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés,
permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás,
gyepszellőztetés,
fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes,
alapos,
megbízható
munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel:
30/528-7777
+SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes
árajánlat!
Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650

+KÖNYVELÉS, cég-alapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent
István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár
azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása,
új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő
tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527289, 28/476-229
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/522-1258
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés
alapján. Tel: 20/4359-650
+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
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+KÚTFÚRÁS! Lakossági házi vízellátásra,
öntözésre, mezőgazdasági, állattenyésztési célra készülnek. Tel: 0670-633-5772
+Lieutenant Kft vállalja családi házak,
lakások átalakítását, bővítését, felújítását.
Víz- gáz-fűtéstervezés, kivitelezés, hideg
burkolás, gipszkartonozás, vakolás,
betonozás stb. Ingyenes árajánlattal várjuk megkeresésüket. Tel: 06-30-5070437, e-mail: lieutenantkft@gmail.com
+VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST, fürdőszoba felújítást, locsolómérő szerelést,
csatornabekötést vállalok: Csombor
János 06-20-9947-715
+LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
dugulás elhárítás, bojler, zárcsere és
javítás, hideg-meleg burkolás, festés; kertfenntartás, fűnyírás, öntözőrendszer
telepítés. Egyedi bútorok, konyhabútor
készítése. 70/201-1292
+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, duguláselhárítás. 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.: +36-30-851-8763
+GYÓGYTORNÁSZ vállalja mozgásszervi
(nyak, váll, gerinc, derék, csípő, térd,
boka) és idegrendszeri betegségek
kezelését. Elérhetőség: Dányi Mihály 0620-577-4824, www.rehabilitacio.eu
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+FLABELOS mozgásterápiás készülék
Gödöllőn, Patak téren a szoláriumban.
Alkalmanként: 500,-Ft, bérlettel 333,Ft/alkalom. Fül, orr, köldök pirszing
belövés új technológiával! Nyitva: H-P-ig 920-ig, Szo: 8-13-ig. 06-28-412-564

+KISTUDÓS
SZABADIDŐTÁBOR!
Szakképzett pedagógusok szerveznek
a nyári szünet idejére több alkalommal,
8-12 éves gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő programokkal. Időpontok: július 27., 28. és
augusztus 32., 33. hetének hétköznapjai, reggel 8 órától 16 óráig. Helyszíne:
Gödöllő, Művészetek Háza. Napi háromszori étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi díj: 17.000,-Ft. Több
alkalomra és testvérekre kedvezményt
biztosítunk. Érdeklődésüket, jelentkezésüket tisztelettel a 06-30-2105058-as telefonon várjuk.

OKTATÁS

+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire való felkészítést
kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.:
70/609-7748
+Középiskolások figyelem: A nyár pihenés
mellett arra is jó, hogy felkészülj a nyelvi
érettségire (ha kettesnél jobbat akarsz),
és a középfokú nyelvvizsgára. Már most
jelentkezz a nyári tanfolyamokra:
www.toptan.hu, toptan1999@gmail.com,
30-224-75-63.
+ANGOL felnőtt kezdő/újrakezdő nyári
kurzusok indulnak júniusban kedd-csütörtöki napokon a délutáni és esti órákban.
Tapasztalt, türelmes nyelvtanár, beszédcentrikus módszer, vidám, dinamikus órák! Érd:
kata.juhasz@rocketmail.com vagy 0620-2939-111

+BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, 3
szobás, 6 fekvőhelyes, strand közeli
nyaraló udvarral, terasszal, gépkocsi
beállással kedvező áron kiadó. 0628/421-135, 06-20/418-5348
+ANGOL, NÉMET és kreatív kézműves
napközis OVIS és ISKOLÁS TÁBOROK!
Játékos, ismeretterjesztő foglalkozások, medencézéssel, kézműveskedéssel, angol/német nyelvtanulással.
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
+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten minden korosztálynak.
Nyári intenzív tanfolyam. ORIGO, TELC,
ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és
emelt szintű érettségire felkészítés. Egész
nap. Érd: 30/611-0036 Kollarics Katalin
+English Express Intenzív angol nyelvtanfolyamok
az
OktaTárs
Nyelvstúdióban! Tanulj angolul valós élethelyzetekben, beszélj sokat és érezd jól
magad! Hívj, vagy küld el az "EXPRESS"
szót sms-ben: 06-20-297-1210
+NÉMET kiscsoportos intenzív tanfolyam július 2-tól a központban Goethe
B2 és C1 vizsgákra (60 óra).
Szintfelmérés, érdeklődés: 06-30-4877396 nemetnyelvoktatas@gmail.com
+Alsó tagozatos tanuló korrepetálását
vállalja
tapasztalt
pedagógus.
Felkészítés pótvizsgára. Biztos siker!
06-30-573-8757

+MISKOLC-TAPOLCÁN, a Barlangfürdő
közelében, apartmanházban 3 ágyas,
ill. 2x2 ágyas, saját konyhával, fürdőszobával rendelkező apartmanok leköthetők. Szállás önellátással: 3.800,Ft/fő/éj. 10 fő foglalás esetén: 3.500,Ft/fő/éj. Tel: 06-20-9337-002

+Angol 2 hónapos beszédkészségfejlesztő tanfolyam középfokon. Heti 12X2 órában: hétfő-(csütörtök) 17.3019.00-ig. Jelentkezés: 30-224-74-63.

+Eladó Suzuki Swift 1,3 GC 1999-es,
zöldszínű. Tel: 06-70-313-3483

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
+ISMERKEDNI VAGY SZÓRAKOZNI
SZERETNE? 40 felett is van „élet”.
Szeretettel meghívjuk RETRO BULINKBA 2013. június 29-én, szombaton 19
órától a Csintó csárdába (30-as főút,
39 km). Élő zene, svédasztalos vacsora
4.000,-Ft/fő. Hotelunkban a szállás is
megoldott. Érd: 06-30-632-5821 (8-20ig), vagy 06-30-430-6206
+Társ- és partnerközvetítés.
20/9455-583.

Tel.:

+Hastáncosnő fellépést
20/9455-583.

Tel.:

vállal.

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, pohártartó, 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
+Használatban lévő, jó körülmények
között tartott, rendszeresen karbantartott
Weinbach
pianino
eladó.
Lakkozása néhány kisebb felületen
sérült. Irányár 250.000Ft. Bővebb
információ: +36/20/992-7677

ÜDÜLÉS
+Kiadó nyaraló a Balatonnál, Fonyódon
2500-Ft/fő/éj-től!!! Kellemes, nyugodt
környezetben várjuk vendégeinket az
ízlésesen berendezett nyaralónkban.
Tel:
06-30-275-1851;
Honlap:
http://lorincznyaralo.webnode.hu/

Amennyiben nem kapja meg a
Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
terjesztes@hiretvisszuk.hu
info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
E-mail:

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Simson, Mz, Pannonia és szocialista
régen használt jó állapotú MOTOROKAT
KERESEK. Hiányos, üzemképtelen
alkatrésznek való is érdekel. Tel: 06-70453-9571 Kartal.

+Angol nyelvtanfolyamok indulnak a Crea
Műhelyben felnőtteknek, gyerekeknek,
minden szinten, folyamatos akciókkal.
Részletek:
www.crea.hu
vagy
20/2939111

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BefejezĘdött az Uniós támogatással létrejött, technológiai és minĘségi fejlĘdést elĘsegítĘ
beruházás Szadán

A, B, C, C+E, T, M, kategóriákban.
GÉPJÁRMĥ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

Elęzetes érdeklędés:

06 28 419 529
06 20/99-516-99

06 20/9414-638

2013.május 31.
Flame Spray Hungary Kft. 100.000.000 forintos uniós támogatást nyert a KMOP Komplex
vállalati technológiai fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára címĦ pályázati
kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A majd háromszázmilliós összköltségvetésĦ
fejlesztéssel technológiai és minĘségi fejlĘdést lehetĘvé tevĘ nagy értékĦ eszközök
beszerzése valósult meg, mely közvetetten új munkahelyek teremtését is jelentette.
Projekt azonosító: KMOP-1.2.1-11/B-2012-0047
A termikus szórással foglalkozó Flame Spray Hungary Kft. 2013. május 10-én befejezte a 2012. május 02-án
kezdĘdött technológiai fejlesztést.
A projekt során nagy értékĦ eszközbeszerzés - többek között: argon
kemence, két szemcseszóró berendezés, két festĘ kabin - valósult meg, lehetĘvé téve a vevĘk által támasztott
magas minĘségi elvárásoknak való minél tökéletesebb megfelelést.
A cégrĘl és a fejlesztésrĘl bĘvebb információt a www.flamespray.org oldalon olvashatnak.
Cím:

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05
PLB-2210, PLB-2211, PLB-2212, PLB-2213, PLB-2214, PLB-2215, PLB-2216, PLB-2217

www.bbmaganautosiskola.net
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Flame Spray Hungary Kft.
2111 Szada, Ipari park út 19.
Telefon :
+36-28-514-175
Honlap: www.flamespray.org
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2013. JÚLIUS 2.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Csereklei Erika. Semmelweis u.3.,
Bagyinka Pálné, Jókai u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Szilágyi Dóra, Dessewffy A. u.
46., Dóczy János, Boróka u. 5.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Málnási Dávid,
Szőlő u. 13.
A Városi Múzeum belépőjét
nyerte: Somlós Albert Mónika,
2117 Isaszeg, Hétvezér u.2/a., Varga Lászlóné, Kossuth L. u. 44.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Őry Zsigmondné, Hársfa u. 21., György
József, Alkotmány u. 18/a.

