
Június második hétvégéjén,
immár harmadik alkalommal
rendezték meg az az Arbo-
Feszt elnevezésű „fenntartha-
tó, összművészeti fesztivált” a
Gödöllői Erdészeti Arborétum
területén. A lelkes civilekből
verbuválódott Arbofeszt Alko-
tói Kör ezúttal háromnapos
programmal készült, ám a
rendkívüli kánikula miatt vé-
gül péntek estétől vasárnap
délig válogathattak a progra-
mok közül az érdeklődők.

A szervezők idén is a Gödöllői Er-
dészeti Arborétum népszerűsítését,
a természetvédelem, az egészséges
életmód bemutatását tűzték zászló-
jukra, ezúttal azonban a térségi kul-
túra bemutatása is fontos szerephez
jutott. Az idén Gödöllő mellett a tér-
ség több települése is képviseltette

magát az eseményen, a rendezvény
fővédnökségét Gémesi György pol-
gármester mellett Hatvani Miklós,
Isaszeg polgármestere is elvállalta.
A hivatalos megnyitón mindketten
kiemelték, azArboFeszt szép példája

a civilek összefogásának, és kiváló
lehetőség arra, hogy a szomszédos
településen élők megismerjék egy-
más hagyományait, értékeit.
A rendezvény a rekkenő hőség el-

lenére is több mint ezer látogatónak

kínált tartalmas programokat.
Pénteken kora estétől éjszaká-
ba nyúlóan a Völgyszínpadon
a gödöllői művészeti csoportok
műsora szórakoztatta a közön-
séget, szombaton és vasárnap
pedig két színpadon, valamint
a köröndön, a játszótéren és an-
nak környezetében zajlottak az
események.
Agödöllői kulturális élet sze-

replői mellett bemutatkoztak a
térség népművészeti csoportjai,
Civil Utca várta a látogatókat
ahol a gyerekeket különböző
foglalkozásokra, a felnőtteket
pedig jóízű beszélgetésekre,

egészségügyi szűrővizsgálatokra in-
vitálták.
A rendezvény egyúttal a helyi kéz-

műveseknek és hagyományőrzőknek
is lehetőséget adott a bemutatkozásra.

(folytatás a 4. oldalon)

A Damjanich János Általános Iskola diákjai
megszépítették a máriabesnyői vasúti aluljárót.

(3. oldal)

Három díjjal tért haza a Gödöllői Fúvószene-
kar a Lengyelországban megrendezett nemzet-
közi versenyről. (5. oldal)

Gémesi Csanád, a GEAC kardozója csapatban
bronzérmet szerzett a svájci Montreux-ben
megrendezett Európa-bajnokságon. (8. oldal)
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Június 13-án, szombaton délután nyílt
meg a Gödöllői Iparművészeti Műhely
új, „Kerttörténetek” című kiállítása; a
tárlat a „Művészetek Kertje – Gödöllő,
2015” című tematikus év eseményso-
rozatába illeszkedik.

A 39 alkotás (mely 20 művész
keze munkáját dicséri) rendhagyó
módon két helyszínen látható: egy-
részt nagy méretű installációk for-
májában, amik a Polgármesteri Hi-
vatal épületének külső falfelületeit
díszítik, másrészt pedig önnön való-
ságukban a GIM-ház kiállítótermé-
ben és kertjében.

(folytatás az 5. oldalon)

Mesél a kert

Két helyszínen
EGY TERMÉSZETES ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL
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Június 11-i ülésén elfogadta a képvi-
selő-testület az önkormányzat 2014-
2019. évekre szóló ciklusprogramját, 
amely az Integrált Településfejleszté-
si Stratégiában (ITS) meghatározott 
célokra és megjelölt fejlesztési prog-
ramokra épül. Megvalósítása az éves 
költségvetési tervekben rendelkezésre 
álló források ismeretében ütemezhető.
Dr. Gémesi György polgármester a 
programot előterjesztve elmondta, 
hogy az ITS június 25-én, rendkívüli 
ülésen kerül a testület elé. 

Városunk közel 6 milliárd forint ösz-
szegű költségvetésének döntő része 
helyi erőforrásokból áll. Az állam köz-
vetlen támogatása egymilliárd forint 
alá csökkent. Az állami adósságátren-
dezés és feladat átvállalás a társuló fo-
lyamatok mellett nem vezetett a helyi 
fejlesztési források bővüléséhez, nőt-
tek az önkormányzatok szociális terhei 
miközben teljes mértékben elkerültek 
a településektől az SZJA források és a 
gépjárműadó bevételek 60 százaléka. 
Az egyik legújabb, az óvodások rászo-
rultságtól független ingyenes étkezte-
téséről hozott kormánydöntés Gödöl-
lőnek évi 50 millió forintjába kerül.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a Kö-
zép-Magyarországi Régió európai uni-
ós fejlesztési forrásainak 80 százalékát 
elviszi Budapest, a többi településnek 
csak 20 százalék marad.
Az önkormányzati létnek ebben a kör-
nyezetben is lényeges pillére, hogy 
helyi szinten próbáljon biztonságos, 
nyugodt, értékalapú közösséget fenn-
tartani; Gödöllő minden értékével a szó 
legtágabb értelmében otthona legyen 
polgárainak. Mindannyian, minden ér-
tékünkért felelünk! – tartalmazza ezzel 
összefüggésben a ciklusprogram.
A program fő fejezetei a humán szol-
gáltatásokat, a településüzemeltetést, 
a közrendet és közbiztonságot, a he-
lyi gazdaság erősítését, fejlesztését, a 
településfejlesztést, a tervezett városi 
valamint a tervezett állami nagyberu-
házásokat taglalják.  
Bár városunk úthálózata az elmúlt év-
tizedekben nagymértékben fejlődött, 
városi utak sokaságát portalanította az 
önkormányzat, a következő öt évben 
is folytatódnak az út, járda, csapadék-
víz-elvezetési és kerékpárút építési 
beruházások. Egyre több pénzt kell 
fordítani a már meglévő utak pálya-
szerkezetének javítására, a kopóréte-
gek cseréjére. 
A járdák átépítésénél, kiépítésénél a 
közlekedés biztonságot, az akadály-
mentesítést és a város élhetőségét tart-
ják szem előtt. Arra törekszenek, hogy 
a hiányzó szakaszoknál a közlekedési 
utak legalább egyik oldalán épüljenek 
ki a gyalogos járdák. 
Az önkormányzat egyedi tárgyalások 
és szerződések mellett kezdeménye-
zőként lép fel az országos közutak 
által érintett csomópontok átépítése 
érdekében. Ezek az egyetemi kihajtó, 
az Isaszegi úti kereszteződés, a vasúti 
felüljáró és a Mátyás király úti keresz-
teződés.
Az Alsópark fejlesztésének tervezett 

elemei az egykori Várkapitányi lak és 
az egykori Kastélykert étterem épüle-
teinek helyreállítása, közösségi célú 
hasznosítása; a Művészetek Háza fel-
újításának II. üteme; zöldterület-fej-
lesztés a Rákos-patak mentén, az egy-
kori Hattyús-tó helyreállítása.
Átgondolják, miként lehetne korsze-
rűsíteni a polgármesteri hivatalt vagy 
újat építeni a régi helyén. Feltétlenül 
szükséges ugyanis az épület korsze-
rűsítése és városképi megjelenésének 
javítása. Mindenekelőtt persze azt kell 
eldönteni, hogy egy épületben marad-
jon-e a polgármesteri hivatal és a járási 
hivatal vagy célszerűbb-e a szélesebb 
ügyfélkörrel dolgozó járási hivatalnak 
más telephelyre költöznie.
A településüzemeltetésben kiemelt cél 
az Alsópark átfogó örökségvédelmi, 
kulturális, zöldterületi és szabadidős 
fejlesztése. A vízi közmű szolgáltatá-
sok tekintetében a szennyvíztisztító te-
lep fejlesztés második, kisebb ütemét 
kell megvalósítani, lakossági tehervál-
lalás mellett valamennyi belterületi in-
gatlant be kívánnak vonni a közműves 
szennyvíz elvezetési és tisztítási prog-
ramba.
Pályázati lehetőség, illetve magán-
tőke jelentkezése esetén indítható az 
előzőkben vázolt szennyvíz-tisztítási 
program, városi sportcsarnok építése a 
Szabadság téri egykori teniszpálya he-
lyén vagy a Haraszti úton, a gyógyfür-
dő, gyógyszálló és wellness program 
kidolgozása, valamint a Szent János 
utcai óvoda kiváltása új, korszerű épü-
lettel.    
Az egészségügyi alapellátás helyi 
színvonalának emelése e ciklus során 
is kiemelt cél. A szociális, gyermekjó-
léti és hajléktalan ellátásban a rászo-
rultság helyi tudásra alapozott pontos 
feltárása, a krízishelyzetek kezelése a 
prioritás. A kulturális terek korszerűsí-
tésében, fejlesztésében elsődlegesen a 
Művészetek Háza és a Városi Múzeum 
tereinek megújítására lát lehetőséget a 
program. Fontos a királyi kastély re-
konstrukciójának folytatása, turisztikai 
vonzerejének növelése.
A közrend és közbiztonság területén a 
térfelügyeleti rendszer harmadik üte-
mének kiépítése is a feladatok közé 
tartozik. Emellett fokozzák a közterü-
let-felügyeleti szolgálat „láthatóságát”.
A helyi gazdaság fejlesztésében a ver-
senyképes, innovatív termelő vállalko-
zások támogatása mellett a turizmus 
minőségi fejlesztése is szükséges, pá-
lyázati lehetőségek felhasználásával.
Tervezett állami nagyberuházásként, 
uniós forrásból korszerűsítik a Rákos 
és Hatvan közötti vasutat, amiből meg-
újul a gödöllői állomás és megépül a 
valkói úti felüljáró. Az önkormányzat 
napi kapcsolatban áll a kivitelezésért 
felelős szervezetekkel és hatóságok-
kal, a város részéről szükségessé váló, 
a folyamatot előmozdító intézkedése-
ket a helyi érdekek ésszerű képviselete 
mellett azonnal megteszi. 
Kiemelt kormányzati beruházásként 
épül fel a gödöllői sportuszoda. Az 
önkormányzat részt vesz a tervpályá-
zat bíráló bizottságának munkájában, 

a beruházás előkészítésében. 
Alapelvnek tekinti a város 
adottságaihoz, természeti és 

építészeti környezetéhez, használa-
ti igényeihez történő illeszkedés és a 
működési fenntarthatóság szempontja-
inak érvényesülését. A beruházás során 
arra törekszik, hogy a belvárosi terület 
adottságaihoz, a víz- és termálvíz-ku-
tak közelségéhez is igazodó terület-
használati, terület megosztási viszo-
nyok érvényesüljenek.

Vita a lakossági hozzájárulás-
ról

A ciklusprogrammal kapcsolatban 
Simon Gellért képviselő (Fidesz) hiá-
nyolta az anyagból az állami adóssá-
gátvállalás önkormányzati forrásokra 
gyakorolt hatásának említését, majd 
megismételte, amit korábbi ülésen már 
elmondott, Molnár Árpád képviselő-
társával együtt továbbra sem támogat-
ja, hogy a lakosság hozzájárulást fizes-
sen a fejlesztésekhez. Akkor sem, hogy 
ha van rá jogszabályi lehetőség és más 
településeken alkalmazzák is az adót, 
de akkor sem, hogy ha minden na-
gyobb fejlesztést társadalmi egyeztetés 
előz meg és a városvezetés megkapja a 
felhatalmazást, a támogatást a lakossá-
gi hozzájárulás igénybe vételéhez. 
Válaszában a polgármester felolvasta 
az előterjesztésben az állami adóssá-
gátvállalásra vonatkozó szövegrészt: 
„Az állami adósságátrendezés és fel-
adat átvállalás a társuló folyamatok 
mellett nem vezetett a helyi fejleszté-
si források bővüléséhez”. Hozzátet-
te: az állami adósságátvállalás hatá-
sát a 2015-ös városi költségvetésben 
számszerűleg bemutatták. Most már 
azonban, a 2019-ig szóló ciklusprog-
ramban a jövőt kell vázolni. A város 
olyan többletfeladatokat kapott és kap 
az államtól, amelyek teljesítési kötele-
zettsége miatt kevesebb pénzt tud fej-
lesztésre költeni, mint korábban.
A sok településen már bevezetett kom-
munális adó tűnik olyan eszköznek, 
amivel Gödöllő is növelheti fejleszté-
si célú bevételeit. Erről azonban nem 
a ciklusprogram elfogadásakor dönt a 
testület. Világosan kell viszont látni, 
hogy a gödöllői emberek különböző 
fórumokon különböző igényeket fo-
galmaznak meg utak, járdák építésére, 
javítására, lámpás csomópontok léte-
sítésére és így tovább. Hogy ha ezek 
megvalósításához hozzá tudnak járulni 
adójukkal, akkor gyorsabban teljesül-
nek az elvárások, ha nem, akkor las-
sabban.
- Az önök kormánya újabb települési 
adók kivetésére teremtett lehetőséget 
és az ingyenes óvodai étkeztetést a 
településekkel fizetteti meg – hangsú-
lyozta Gémesi György. Őszintén kell 
tehát beszélni arról, milyen lehetősé-
geket kell keresni és lehet találni a fej-
lesztési források növelésére.
A Lokálpatrióta Klub 2014. évi válasz-
tási programja is tartalmazta a lakos-
ság hozzájárulásának szükségességét. 
Miután a választásokon felhatalmazást 
kaptak jelöltjeik, az ő felelősségük és 
feladatuk, hogy megteremtsék a város 
további fejlődésének feltételeit. Ha pe-
dig sikerül saját erőből gyarapítani a 

várost, akkor az a fejlesztés a minden-
kori kormányzat színétől függetlenül 
fenntartható lesz.  
Érdemes e vita kapcsán a ciklusprog-
ramnak a város adó és közteherviselési 
politikájával foglalkozó fejezetére is 
kitérni. E szerint a korábbi években 
a gödöllői ipari potenciál és a kiszá-
mítható, mértéktartó és fenntartható 
fejlesztés azt eredményezte, hogy a la-
kosság helyi adóterhelését kímélő mó-
don határozzák meg. Az elmúlt időszak 
kormányzati intézkedései e tekintetben 
is kedvezőtlen változásokat hoztak a 
város számára. A tervezett fejlesztési 
megtakarítások egy részét kényszerűen 
működési költségekre kell fordítani. A 
lakosság nagyobb anyagi hozzájárulá-
sára elsősorban a meglévő infrastruk-
túra (út, járda, csapadékvíz elvezetés) 
bővítéséhez, karbantartásához, javítá-
sához van szükség – a nagyon határo-
zottan megfogalmazódó igények sze-
rint. Széles körű helyi egyeztetésekkel, 
a célok pontos és átlátható meghatáro-
zásával a képviselő-testületnek ebben 
az évben döntést kell hoznia a helyi 
adóztatás kérdéskörében.  

Új óvodavezetői kinevezések

A képviselő-testület június 11-i ülésén 
elsőként négy óvoda vezetői megbízá-
sára beérkezett pályázatokról döntött. 
Az Egyetem téri Óvoda vezetőjének 
Fodor Csillát, a Martinovics úti Óvo-
da vezetőjének Gambárné Szántai 
Ildikót, a Szent János utcai Óvoda ve-
zetőjének Dr. Pappné Pintér Csillát, 
a Kazinczy körúti Óvoda vezetőjének 
Karlovics Andreát nevezte ki. Az első 
három óvodában az eddigi vezető pá-
lyázott, a Kazinczy körúti óvodában az 
intézményvezető-helyettes nyújtotta 
be pályázatát. Mind a négy intézmény-
ben 100 százalékos a személyek és a 
vezetői programok támogatottsága. Az 

eddigi vezetői megbízások július 31-
én járnak le, az új kinevezések öt évre 
szólnak. 

Zöld Híd Kft.: Pályázat törzs-
tőke pótlására

A képviselő-testület pályázatot nyújt 
be a Belügyminisztériumhoz feladat 
ellátást veszélyeztető helyzet kialaku-
lása miatt a Zöld Híd Régió Nonprofit 
Kft. törzstőke pótlása érdekében.
A sürgősséggel tárgyalt előterjesztés 
megállapítja, hogy a közszolgáltatási 

díjak befagyasztása, a rezsicsökkentés 
hatása, valamint az új adók és járulé-
kok bevezetése miatt a Zöld Híd Régió 
Nonprofit Kft-nél törzstőke pótlás vég-
rehajtása vált szükségessé 610,2 millió 
forint összegben. Ebből a gödöllői ön-
kormányzatra jutó, létszámarányosan 
megállapított összeg: 67,2 millió forint. 
Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulásnak a helyzet kialakulásában 
nincs felróható magatartása és nincs 
az üzemeltető gazdasági társaságnak 
sem. A hulladékgazdálkodási rendszer 
működőképességének megőrzése ér-
dekében a Belügyminisztérium képvi-
selőivel folytatott tárgyaláson körvo-
nalazódott annak lehetősége, hogy az 
önkormányzatok számára fenntartott 
rendkívüli támogatási keretből biztosí-
tanák a fedezetet a szükséges mértékű 
törzstőke pótláshoz.
A pályázatot társulás nem nyújthatja 
be, kizárólag önkormányzatok pályáz-
hatnak. A társulás részéről dr. Gémesi 
György polgármester felkérte a tag 
önkormányzatokat, hogy a törzstőke 
pótláshoz szükséges, az adott önkor-
mányzatra eső összegre nyújtsanak be 
pályázatot. A képviselő-testület megál-
lapította, hogy a társulás tagjaként  az 
önkormányzat önhibáján kívül került 
olyan helyzetbe, hogy pénzügyi köte-
lezettséget kellene vállalnia a szolgál-
tatás biztonságáért. Az önkormányzat 
– a különböző, a szolgáltatót sújtó ál-
lami intézkedések miatt bekövetkezett 
– törzstőke pótlási igényt teljesíteni 
nem tudja, mert ezzel veszélyeztetné 
a törvényben előírt más kötelező köz-
feladatainak ellátását. A képviselő-tes-
tület ezért úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatásra, vissza nem 
térítendő támogatási igénnyel. A pá-
lyázott összeg 67,2 millió forint, me-
lyet a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
törzstőke pótlására kell felhasználni az 
odaítélését követően.
Kérdésre válaszolva a polgármester 
elmondta, hogy a tőkepótlás javíthatja 
a Zöld Híd Kft. likviditását. Arra is ki-
tért, hogy a hulladékgazdálkodás köte-
lező önkormányzati feladat, és az ezt a 
területet sújtó állami intézkedések más 
önkormányzati társulások égisze alatt 
működő szolgáltatókat is rendkívül 
nehéz helyzetbe hoztak. Az ágazatból 
40-50, de egyes becslések szerint akár 
100 milliárd forint is hiányozhat. 

Kosárpályák az Erkelben

A Gödöllői Sport Klub (GSK) pályá-
zati támogatást nyert kültéri pályák 
megvalósítására a Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetségénél. Két 
iskolában 3 kültéri sportpályára kapott 
összesen 62,4 millió forint támogatást, 
amihez az önkormányzat 26,7 millió 
forint önrészt biztosít. Első lépésben, 
az idén az Erkel iskolában alakítanak 
ki két kosárlabdapályát magába fogla-
ló játékteret. Az ehhez szükséges leg-
feljebb 12 millió forint önrészt a fej-
lesztési tartalék terhére biztosítják. A 
beruházás megvalósításáról a GSK-val 
együttműködési megállapodást köt az 
önkormányzat.                                  lt

Képviselő-testületi ülés

Megszületett a városi ciklusprogram

Gödöllő Város Díszpolgára kitün-
tető címet kap Vass Károlyné

Vass Károlyné, Babi néni, az idén 
25 éves Gödöllői Városi Nyugdíja-
sok Egyesülete elnöke veheti majd 
át idén a Gödöllő Város Díszpolgá-
ra kitüntető címet. A képviselő-tes-
tület döntését dr. Gémesi György az 
egyesület által szervezett Nyugdíjas 
Juniálison jelentette be a Művé-
szetek Házában. Vass Károlyné a 
rendezvényen nem vehetett részt, 
mivel kórházi kezelés után otthon 
lábadozik, ezért a polgármester a 
helyszínről telefonon jelentette be 
számára  a jó hírt. 
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Gyerekek kezének munkáját dicséri a meGszépült aluljáró

Damjanichos diákok dolgoztak Máriabesnyőn

VÜSZI: Nyári munkák

azt már tudjuk, mibe kerül majd a költözés

Uszoda: tervek
Hónapok óta nem volt semmi hír a
kormány által 2014 márciusában be-
jelentett uszodáról, amit a Szent Ist-
ván Egyetem Alsóparkban működő
Kertészeti Tanüzemének területén
terveznek megvalósítani. Bár a be-
jelentéskor Vécsey László (Fidesz),
Gödöllő egyéni országgyűlési képvi-
selője úgy nyilatkozott, 2015 végére
készülhet el az uszoda, októberben
már 2016-os átadásról szóltak a hírek.
Most, aki arra jár, láthatja, még min-
dig a vetemények uralják a területet, a
munka még nem kezdődött el.
Az Origo hírportál a múlt héten

arról számolt be, 300 millió forintba
kerül a Szent István Egyetem ker-
tészeti tanüzemének elköltöztetése,

hogy a helyén megépülhessen Gö-
döllő új uszodája. A pénzt az uszo-
dára a költségvetésben előirányzott
3,5 milliárd forintból állja az állam
– ez derül ki a Magyar Közlönyben
megjelent kormányhatározatból. A

tanüzem helyére kerül a versenyu-
szoda, lelátóval, tanmedencével és
wellness-részleggel.
A rendelet szerint a pénzt abból a

3,5 milliárd forintból kell biztosítani,

amit a kormány a 2015-ös költségve-
tésben a gödöllői uszodára már elkü-
lönített, vagyis a tanüzem költözteté-
se nem jár pluszköltséggel.
A tanüzem az egyetem egy má-

sik területére költözik, tudta meg az

Origo Gulyásik Zsolttól, a tanüzem
vezetőjétől. A költözéssel szerinte
még jól is járnak, az egyetlen problé-
ma, hogy az új hely nehezebben lesz
megközelíthető.
A versenyuszodának 50 méteres

medencéje lesz, a létesítményben
nemzetközi úszó- és vízilabda-esemé-
nyeket is rendezhetnek majd.Averse-
nyuszoda mellé a tervek szerint egy
1000 fős lelátó, egy bemelegítő-tan-
medence, valamint egy wellness-rész-
leg is épül a tervek szerint.

(forrás: origo)

***
Információink szerint, amiket mun-
katársunk több héttel ezelőtti érdek-
lődésére a SZIE még nem erősített
meg, hamarosan befejeződik a több
éve bezárt egyetemi strand felújítása,
és várhatóan ezen a nyáron kinyitja
kapuit.

Megszépült a márabesnyői
vasútállomás aluljárója. A lé-
tesítményt a Damjanich Já-
nos Általános Iskola 6. 7. és 8.
osztályos tanulói szépítették
meg, tanáruk Halmai László
irányítása mellett.

Szemet gyönyörködtető látvány fo-
gadja azokat, akik Márabesnyőn
szállnak le a vonatról, vagy innen
indulnak útnak. Az építmény falára
szorgos kezek hosszan kígyózó sza-
lagot, valamint a Budapest-Hatvan
vonal valamennyi megállóját felfes-
tették, és stilizáltan megjelenítették
a különböző helyszínekhez kötődő
építészeti alkotásokat is.

Mint azt Halmai Lászlótól meg-
tudtuk, a munkában negyven lelkes
diák vett részt, de csak a „helyszű-

ke” miatt nem
tudtak többen
bekapcsolód-
ni a festésbe. A
gyerekek négy
napon át dol-
goztak, a ter-
veket a tanár
úr készítette el,
a kivitelezést
azonban már ők

végezték. A szépülő aluljáró láttán a
lelkesedés nem csak a szorgos festő-
ket ragadta magával, hanem az arra
járókat, valamint azokat is, akik a fa-
cebookon kísérték figyelemmel, ho-
gyan szépül a létesítmény. Nem csak
sok gratulációt kaptak, hanem – leg-
nagyobb meglepetésükre – volt, aki
munka közben üdítővel lepte meg a
diákokat.
A festést Gödöllő önkormányzata

20.000, a Gödöllői Értékvédő Egye-
sület 28.000 forinttal támogatta.

(bj)

AGÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT NYÁRI MEGJELENÉSE
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és hirdetőinket, hogy

a Gödöllői Szolgálat a nyár folyamán az alábbiak szerint jelenik meg:
A nyári szünet előtti utolsó lapszám megjelenése: JÚNIUS 30.
A szünet utáni első lapszám megjelenése: AUGUSZTUS 11.

A hirdetésfelvétel július 1-jétől 31-ig szünetel.

FELHÍVÁS: TŰZOLTÓTÖRTÉNELEM

A jeles évfordulót a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gö-
döllő Katasztrófavédelmi Kirendeltsége több eseménnyel is emlékezetes-
sé kívánja tenni, így például ősszel kiállítást rendeznek, ami bemutatja
majd az elmúlt több mint száz esztendő legfontosabb pillanatait, tiszteleg
azoknak a névtelen hősök előtt, akik sokszor életük kockáztatásával men-
tették az itt élők életét, és egyéb értékeit.
A kiállításhoz a szervezők a lakosság segítségére is számítanak. Köszö-

nettel fogadnak minden olyan fotót, dokumentumot vagy tárgyi emléket,
ami a tűzoltóság munkájához kapcsolódik. Aki bármilyen anyaggal hozzá
tud járulni a kiállításhoz, az a 06-28/528-700 telefonszámon jelezheti a
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak.

A nyár beköszöntével rendkívül sok
feladata van a VÜSZI munkatársai-
nak, a közutak és a járdák rekonst-
rukciójára, valamint a kaszálásokra
helyezik a fő hangsúlyt. Van azon-
ban, amikor különleges kihívásokkal
is meg kell küzdeniük.
Ilyen, a hagyományostól igen-

csak eltérő feladattal keresték meg

őket a múlt héten pénteken, amikor
vadméhek vertek tanyát az Agyagos
utca 7. szám előtt az egyik fán, s a raj
új otthont készült magának kialakíta-
ni. A lakók több helyen is bejelentést
tettek, segítség azonban nem érke-
zett, így a kora délutáni órákban a
VÜSZI-hez fordultak. Nekik sikerült
találniuk olyan méhészt, aki vállalta

az átlagosnál nagyobb létszámú raj
befogását. A szakember kiérkezésé-
ig, az esetleges problémák elkerülése
érdekében az utcát le kellett zárni.
Az akcióban senki sem sérült meg.
A VÜSZI kéri a lakosságot, hogy

amennyiben hasonló problémával
találkoznak, az ügyfélszolgálatán
a Dózsa György út 12. szám alatt,
vagy a 28/410-295-ös telefonszámán
tegyenek bejelentést, a városüzemel-
tetési kft. pedig megteszi a szükséges
intézkedéseket.
Az extrém feladatok mellett a VÜ-

SZI folyamatosan végzi a szokásos
nyári feladatokat. A hét elején az Éva
utcában kezdődött meg egy ötven mé-
teres szakasz javítása, de a következő
hetekben városszerte sor kerül a járda,
az útburkolati és a csapadékvíz-elve-
zető árkok hibáinak javítására.
Folyamatosan dolgoznak a ker-

tészeti részleg munkatársai is. Ők a
napokban az allergén növények ka-
szálására összpontosítanak. Mintegy
száz önkormányzati tulajdonú telken
végzik el a megelőző kaszálást. Fon-
tos tudni, ezt nem csak az önkor-
mányzatnak, hanem minden ingatlan
tulajdonosnak kötelezően meg kell
oldani saját ingatlanán.

(ny.f.)
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Képünk illusztráció
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A hagyományőrzés, a régies ízvilág 
jellemezte a helyszínen felvonultatott 
élelmiszereket és a főzőverseny finom-
ságait is. Ez utóbbit Kerepes csapata 
nyerte, a második helyen az Alvégi Ci-
vil Társaság végzett, a harmadik díjat 
pedig Kasza Ilonka vihette haza.  
A helyben készült finomságokat min-

denki megkóstolhatta, a verseny részt-
vevői ugyanis a hamisítatlan vidéki 
vendéglátást bemutatva örömmel kí-
nálták a finom falatokat. 
Az ArboFeszt számtalan programot 
kínált a gyerekeknek is. Mese előadás, 
bábszínház várta őket, megtudhatták 
hogyan mostak,vasaltak dédnagyanyá-
ink vagy kipróbálhatták magukat olyan 
hagyományőrző sportágakban, mint az 

íjászat.  
Az ArboFeszt volt az utolsó helyszí-
ne a Gödöllői értékvédő Közhasznú 
Egyesület „Kalandra fel!” játékának 

is, aminek során a gyerekek a városi 
programokon pecséteket gyűjthettek, 
majd élményeikről montázst készíthet-
tek. Ezekből pénteken kiállítás nyílik 
a Művészetek  Háza „Ficak galériájá-
ban.” 
A rendezvényt, kezdetektől kiemelten 
támogatta a Pilisi Parkerdő Zrt., és Gö-

döllő és Isaszeg város önkormányzata, 
továbbá a Haszonállat Génmegőrzési 
Központ.                                         jk

Egy tErmészEtEs összművészEti fEsztivál

Kánikulai ArboFeszt
Századik születés-
napja alkalmából kö-
szöntötte szombaton 
otthonában Bátori 
Károlyné Polyák 
Margit nénit dr. Gé-
mesi György polgár-
mester és dr. Tamás 
Márta, a polgármes-
teri hivatal közigazga-
tási és szociális irodájának vezetője. A Gödöllőn született Margit nénit hamisí-
tatlan kerti partin ünnepelte a rokonság és a család barátai. Mint megtudtuk, az 
ünnepelt édesanyja 99 évet élt és négy gyermeknek adott életet. Margit néninek 
két gyermeke született, ők sajnos már nem élnek. A sors öt unokával és hét dédu-
nokával ajándékozta meg. Kedves pillanata volt a polgármesteri vizitnek, amikor 
Gémesi György jókívánságaira a következőképp válaszolt a száz éves néni: Én 
pedig gratulálok a 25 évhez!  

 A Premontrei Gimnázium 14 növendéke sikeresen teljesítette a Mesterszónokok Ifjúsági Vezetői Programját (Toastmasters 
Youth Leadership Program) Mrs. Marya Kaska (USA) és Szőke Zoltán vezetésével. Marya Kaska tagja a Mesterszóno-
kok budapesti körének, Szőke Zoltán pedig a Premontrei Gimnázium angoltanára.
Minden egyes tanuló, (9-11 osztályosok) bizonyítványt kapott a Nemzetközi Mesterszónokok (Toastmasters International) 
szervezetétől a teljesítményükért cserébe. A program angolul folyt összesen nyolc alkalommal, havonta egyszer két órán 
keresztül. Ezek a foglakozások megismertették a diá-
kokkal a mesterszónok-képzés kereteit, mely technikák 
magukban foglalták az ütemtervek elkészítését, a fog-
lalkozások levezetését, beszédek előadását, hallás utáni 
szövegértési feladatok elvégzését, építő kritikai észrevé-
telek megtételét valamint hétköznapi beszédtémák fel-
dolgozását. Ezek a beszédtémák alkalmat adtak a tanu-
lóknak arra, hogy spontán módon, előzetes felkészülés 
nélkül beszéljenek egy olyan hétköznapi témáról, mint 
például “Rengeteg pénzt kaptál, hogy változtatásokat tégy a saját iskoládban; mit és hogyan fejlesztenél?”, vagy “Hogyan 
vetnél véget a dolgozat közbeni puskázásnak?”. Már az első ülés után a diákok vették át az irányítást minden feladatban, 
mint Elnök, Alelnök és Időmérő. Nagyszerű volt látni a diákokat, ahogy önkéntesen eljönnek az órákra melyeken aktívan 
részt kellett venniük a képességfejlesztő feladatokban. A foglalkozások után a csoport visszajelzést kapott arról, hogy mit 
mondtak helyesen, és mi szorul fejlesztésre. Azok a tanulók, akik beszédet tartottak, e-mail-ben személyre szabott elemzést 
kaptak az előadásuk tartalmáról, a beszédjük felépítéséről, a használt gesztusaikról, szókincsükről és nyelvi szerkezeteik-
ről. Köszönet Fancsovitsné Bőjtös Zsuzsannának, a gimnázium igazgatójának és Szőke Zoltánnak, hogy támogatták ezt 
az önkéntes erőfeszítést.                  Írta: Marya Kaska (USA), fordította: Magó Alexandra (Premontrei Gimnázium, 9. b)

Századik születésnap, kölcsönös  
gratulációkkal

Egyesületünk ezen a nyáron is szeretné vendégül látni a moldvai Lészped község magyarul 
tanuló legügyesebb diákjait, immár 8. alkalommal, valamint a kárpátaljai Nagymuzsaly köz-
ségből 18 kisdiákot és két nevelőt.

2015. augusztus 14-től augusztus 17-ig befogadó családokat keresünk, akiktől azt kérnénk, hogy 3 éjszakára vállalják 
a kisdiákokat, és gondoskodjanak az ellátásukról! 
A programokat közösen szervezzük. A gyermekek utána Balatonlellére mennek, majd a budapesti tüzijáték után haza-
utaznak.
Akik nem tudnak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérjük hogy pénzbeli támoga-
tásukat egyesületünk bankszámlaszámlájára küldjék el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet: 65100266-11058186, csángó és kárpátaljai gyerekek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok: 
Büttner Saroltánál: 06-30-609-5022, 06-28-421-235 vagy Méder Ákosnénál: 06-30-203-6001 jelentkezhetnek.

 A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében: Szűcs Józsefné elnök

HIRDETMÉNY – GÖDÖLLŐ TÁNCEGYÜTTES

A Gödöllő Táncegyüttes Alapítvány Kuratóriuma ezúton hívja meg az ala-
pítvány valamennyi alapítóját rendkívüli alapítói gyűlésre, 2015. júni-
us 24-én, 17.30-ra a Művészetek Házába. Az alapítói gyűlés napirendi 
pontjai: a 2014. évi beszámoló,  az alapítvány PTK szerinti működésének 
biztosítása, az alapítvány működésének jövője. 
Részvételükre feltétlenül számítunk.

A GlaxoSmithKline Biologicals Kft. ismét jelentős összeggel, valamint  
hat munkatársa kétkezi munkájával támogatta az 1. Számú Városi Bölcső-
dét. A felajánlás lehetővé tette két EU szabványnak megfelelő kültéri já-
tékeszköz megvásárlását, továbbá   az intézmény régi játékeszközeinek, 
padjainak felújítását. 
A gyermekek és a bölcsőde dolgozók nevében köszönöm a szervezésben, 
előkészítésben, lebonyolításban részt vett dolgozók munkáját. 

Varga Gyöngyi intézményvezető 

GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Segítség a csángóknak és a kárpátaljai magyar gyerekeknek

A Premontrei diákjai teljesítették az első Mesterszónok 
Ifjúsági Vezetői Programot Magyarországon

Megújult az 1. Számú Városi Bölcsőde udvara
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A nyár szó hallatán – legalábbis gye-
rekeim szerint – senki nem az évszak-
ra, hanem a vakációra gondol, amikor 
irány a természet. Azok számára, akik 
nem valamelyik víz partján szeretnék 
kipihenni a tanév, vagy a munka fá-
radalmait, jó lehetőséget kínálnak a 
hazai, vagy a szomszédos országok 
hegyvidékei. A Túrázók nagykönyve 
sorozat most azoknak kedveskedik, 
akik Erdélyt szeretnék bebarangolni. 
Az összeállítás erdélyi, partiumi, má-
ramarosi, és bánsági hegyi ösvénye-
ket ismertet, s a szerkesztők nem csak 
azokra gondoltak, akik nyáron vág-
nának neki a meredélyeknek, hanem 
azokra is, akik  a többi évszakban vál-
lalkoznak a kalandos túrákra. 
A könnyed kirándulást kedvelők épp 
úgy megtalálják az igényüknek megfe-
lelő úti célt, mint a tapasztalt hegymá-
szók. Mindegy, hogy a Gyilkos-tó kör-
nyékét szeretné valaki bebarangolni, 
a Tordai-hasadék szikláit megmászni, 
vagy a Retyezát gerincén akar túrázni, 
minden szükséges információt megta-
lál, nem csak a túraútvonal leírását, ha-
nem a legfontosabb pihenési pontokat, 

biztonsági tudnivalókat, sőt a környék 
legendáiról is pontos információkat 
kaphatnak az olvasók, a helymeghatá-
rozást pedig GPS koordináták segítik. 
Minden túrához térképvázlat tartozik, 
ami megbízható térképek alapján ké-
szültek. Persze a kirándulásokhoz nem 
csak térkép szükséges, hanem megfe-
lelő felszerelés is. A könyvben a helyi 
sajátosságokat figyelembe véve ta-
lálhatók meg azok az eszközök, amik 
ahhoz szükségesek, hogy egy-egy túrát 
biztonságban tegyünk meg: a megfele-

lő bakancstól és sátortól a zokniig és 
a mentőfóliáig. No, és persze – amit 
a könyv nem említ – fényképezőgép, 
vagy kamera, mert aki enélkül indul 
útnak, az biztos, bosszankodni fog, ha 
nem tudja megörökíteni azokat a ter-
mészeti csodákat, amivel útja során 
találkozik. 
Ha pedig mindent beszereztünk, ki-
választhatjuk a számunkra megfelelő 
nehézségű utakat, és irány a hegyek! 
A leírásokból megismerhetjük a ki-
választott útvonal flóráját és faunáját, 
megtudhatjuk, hol, milyen történelmi, 
néprajzi érdekességekkel találkozha-
tunk és milyen szálláshelyet találunk a 
közelben. A szerkesztők arra is figyel-
meztetnek, hol kell fokozottan figyel-
nünk, nehogy medvével találkozzunk. 
De nem csak a hegycsúcsok meghó-
dítása jelenthet kihívást ha Erdélyben 
járunk, hanem a patakok és folyók völ-
gyei is. A Hesdát, a Vida, a Néra és a 
Duna mente  vadregényes, kalandok-
ban bővelkedő kirándulásokra ad lehe-
tőséget. Nos, előttünk a nyár, aki még 
nem döntötte el, hol tölti a vakációt, 
számtalan jó tippet kaphat egy aktív, 
túrázásban gazdag nyárhoz. 
(Dr. Nagy Balázs: Túrázók nagyköny-
ve – Erdély legszebb túraútvonalai)      
                nyf  

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Erdély csodái

(folytatás az 1. oldalról)

A tárlaton Gémesi György polgár-
mester köszöntőjében úgy fogalma-
zott, hogyha a főteret a város nappa-
lijának tekintjük, akkor ez a nappali 
még tovább szépült azzal, hogy a Vá-
rosháza nem éppen dekoratív külső 
felületeire ilyen csodálatos művészi 
alkotások kerültek fel.
P. Szabó Ernő művészettörténész 

megnyitó beszédében elmondta: ez 
a főtér egy kertnek is tekinthető; itt 
egy harmonikusan felépített térben 
mozoghatunk. Része ennek a térnek 
többek között az épület, a szobor, a 
járófelület, a virágágyások, a zöld nö-

vényzet, mostantól kezdve pedig ok-
tóberig látható az a 32 darab, egyen-
ként három méter magas és egy méter 

széles installáció is, amin 20 kortárs 
művész alkotásának egy-egy részlete 
kapott helyet. A kert végtelen gazdag-

ságát akkor fedezhetjük fel és élhet-
jük meg igazán, ha nem a befüvesí-
tett négyzetméter vagy az elültetett 
fák számában, hanem egy-egy virág 
szépségében keressük azt.
Kiállítók: Aknay János festőművész, 

Anti Szabó János képzőművész, 
Bajkó Dániel festőművész, Dréher 
János festőművész, F. Orosz Sára ke-

ramikusművész, Fabókné Dobribán 
Fatime festőművész, Fábián Dénes 
Zoltán képzőművész, Farkas Éva 
kárpitművész, Incze Mózes festőmű-
vész, Katona Szabó Erzsébet textil- 
művész, Kovács Gabriella textil- 
művész, Kis-Tóth Ferenc festőmű-
vész, Kun Éva keramikusművész, 
Olajos György képzőművész, Orosz 
István grafikusművész, Pannonhal-
mi Zsuzsa keramikusművész, Szőcs 
Miklós TUI szobrászművész, Szűcs 
Barbara Eszter festőművész, Var-
ga Melinda szobrászművész, Veres 
Enéh szobrászművész. A tárlat és a 
„főtéri kiállítás” október végéig te-
kinthető meg.                                  hc

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik eredményesen 
zárták a 2014/2015-ös tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a bolt kínálatából azok, 
akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatása mellett, egyszeri alkalommal 
vehető igénybe.

Három díjjal érkezett haza a Gödöl-
lői Fúvószenekar a Lengyelországban 
megrendezett XII. Nemzetközi Fúvó-
szenekari Versenyről. A gödöllői csa-
pat Ezüst diplomával, a Legjobb Kül-
földi Együttes, valamint Ella Attila 
a legjobb karmesternek járó díjával 
gazdagította elismeréseik sorát. 
A Bielsko Bialaban megrendezett ver-

senyen tizenhárom együttes mutatta 
be tudását koncertfúvós és gyepshow 
kategóriában. 

A lengyel zenészek mellett németek 
és bolgárok álltak színpadra, hazán-
kat pedig a Gödöllői Fúvószenekar 
képviselte, akik koncertfúvós kate-
góriában mérettették meg magukat. 

Versenyprogramjukban Jan Van der 
Roost koncertindulóját, Hidas Frigyes 
egy népdalszvitjét és Steve Minecke 
egy művét szólaltatták meg. 

Emellett két koncerten is hallhatta 
őket a lengyel közönség, Godziszká-
ban egyórás térzenét adtak, valamint 
résztvevői voltak a Bielsko Bialaban 
megrendezett fúvószenekari felvonu-
láson is. 

A Gödöllői Fúvószenekar az el-
múlt években számtalan elis-
merést kapott, amiben jelentős 
szerepe van vezetőjüknek. Felte-
hetően így gondolták ezt a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szövet-
ségnél is, Ella Attilát ugyanis a 
nemrégiben megtartott tiszt-
újítás során a szervezet alel-
nökének választották. 

jk

A moldvai csángók zenéjét eleveníti fel a Cimbaliband Moldva 
című lemezén, aminek gödöllői bemutatóját szombaton tartot-
ták a Művészetek Házában. A zenekar a koncert teljes bevételét 
a moldvai csángók egyetlen magyar nyelvű rádiójának, a reke-
csini központú Csángó Rádiónak ajánlották fel.

A gödöllői Cimbaliband eddigi zenei irányzatában mindig nagyon fontos sze-
repet játszott a népzenei gyökerek megismerése. A zenekar vezetője, Unger 
Balázs útját a balkán zenéhez a moldvai csángó muzsika nyitotta meg elő-
ször. 1996-től rendszeres vendégzené-
sze volt a budapesti moldvai csángó 
táncházaknak. 1997-ben gyűjtőúton 
járt, hogy felfedezze a moldvai cim-
balmosok világát. Segítségére volt 
gyűjtőútjain Benchea Grátzy, a Tat-
ros zenekar akkori dobosa, aki maga is 
moldvai csángó származású, valamint 
a rekecsini hegedűs, Mandache Aurél. Ennek a gyűjtőútnak hatására készült 
el a Cimbaliband Moldva című lemeze, mellyel az együttes visszatér a gyöke-
rekhez, és autentikus moldvai zenét játszik – nem a szokásos hangszerelésben! 
A lemez mindegyben köszönet és tisztelgés a moldvai csángók előtt, hogy sok-
szor a nagyon nehéz körülmények ellenére is megőrizték az utókornak gyönyö-
rű népzenéjüket! A koncerten közreműködött Bede Péter (szaxofon, furulya), 
Székely Zoltán (szaxofon, furulya) és a Gödöllő Táncegyüttes táncosai.     bj

EGYSZERRE KÉT „SZÍNPADON”: MESÉL A KERT…

Jótékonysági lemezbemutatót 
tartott a Cimbaliband

Fúvós siker Lengyelországban

A kiállító művészek
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A Magyar Képzőművészeti Egyetem
végzőseinek köszönhetően gyönyör-
ködhetnek majd az érdeklődők azoknak
a műtárgyaknak, illetve rekonstrukció-
iknak a szépségében, amik a Gödöllői
Városi Múzeum és a Királyi Kastély
raktárában várták, hogy méltóbb helyre
kerülhessenek. Az alkotásokat a Múze-
umok Őszi Fesztiválján mutatják be a
nagyközönségnek.
A múzeum és az egyetem közötti

együttműködés hosszú időre tekint visz-
sza, közös erővel restaurált alkotások
voltak láthatók többek között a „Meg-
mentett szecessziós műkincsek” kiál-
lításon is 2013-ban a Gödöllői Városi
Múzeumban, amelyet Görbe Katalin,
a restaurátor tanszék akkori vezetője is
megtekintett. Itt született meg a dön-
tés, hogy diplomamunkaként szépülhet
meg az a XVIII. századi ikon is, amely
Leszkovszky György hagyatékával ke-
rült a városi múzeum tulajdonába. Ezt
követően adta be a múzeum a restaurá-
lásra a pályázatot a Nemzeti Kulturális
Alaphoz, az egyetem pedig elkészítette
az ehhez szükséges szakvéleményt.

AVárosi Múzeum kétalakos ikonja,
feltehetően egy máramarosi ikonfestő
alkotása, az Útmutató Istenszülő címet
viseli, és valószínűleg a kolozsvári

könnyező ikon má-
solata, ami szoros
kapcsolatba hozható
a Néprajzi Múzeum
egyik XVIII. száza-
di, ismeretlen festő
mester: Istenszülő
a gyermek Jézussal
című ikonjával.
Az illesztés nél-

kül, egy darabból ki-
vágott fenyőtáblára
készült mű rendkívül rossz állapotban
került a múzeumba, a rovarok és víz ál-
tal károsított táblának az egyik sarka is
hiányzott. A képből szinte csak néhány
folt volt látható.A festék erősen pergett,
a képnek kb. 70 százaléka hiányzott,
mindössze az arcok és a kezekmaradtak
meg, azok is csak töredékesen.
A restaurálás célja az volt, hogy az

értelmezhetőség szintjén történjen meg
a helyreállítás. A munkák során első-
ként a felületet kellett stabilizálni, majd
a tisztítási munkákat végezték el, ami-
nek eredményeként megállapíthatóvá
váltak az eredeti árnyalatok. Pótolták a

tábla hiányosságait, majd a kéz
és arc hiányzó részeit, valamint
az ikon alján olvasható román
nyelvű szöveget állították hely-
re, a keretet pedig a már említett
XVIII. századi ikonéhoz hason-
lóan készítették el.A restaurálást
Hutóczki Vivien,Orbán Edina
és Szokán Erika végezte.

*
A kastély egykori Diána

szobrának rekonstrukciójában
Berlekovity Iván munkájának

eredményeként gyönyörködhet majd a
nagyközönség. A XVIII. század köze-
pén készült szoborról egyetlen felvétel
maradt fenn, aminek a tanúsága szerint

az alkotás a XX.
század elején
már a kastélyhoz
tartozó úgyne-
vezett lövőház
homlokzata előtt
állt.
Torzója rend-

kívül rossz ál-
lapotban volt, a
szakemberek sze-
rint egyértelmű,

hogy szándékosan tették tönkre. Diá-
nának hiányoznak a végtagjai, kutyá-
jának pedig csak a törzse maradt meg.
A torzóhoz mindössze annyira nyúltak
hozzá, hogy azt ki lehessen állítani, a
fotó alapján azonban elkészült az 1/2-es
rekonstrukció.

Szintén gyönyörködhetünk
majd az Amazon szoborban, pon-
tosabban annak rekonstrukciójá-
ban, amitBobályÁdám fotó alap-
ján készített el. Az alkotást egykor
a gesztenyefasor végén állították
fel, a töredék a kastély raktárából
került elő, mindössze a csípőtől
lefelé és bokától felfelé lévő része
maradt meg. A szoborrekonstruk-
ció hátulját a szakértőkkel történt

többszöri egyeztetés alapján alakítot-
ták ki, mivel arról semmilyen doku-
mentum nem állt rendelkezésre.
Az alkotások rekonstrukcióit a ter-

vek szerint a Múzeumok Őszi Fesz-
tiválja keretében mutatják be Gödöl-
lőn. (bdz)

Tizenhárom helyszínen több mint hetven programból válogat-
hatnak az érdeklődők június 20-án 16 órától éjfélig a Múzeumok
Éjszakáján. Az évről évre egyre nagyobb érdeklődés mellett
megtartott múzeumi ünnepet a nyár leghosszabb napjához Szent
Iván naphoz legközelebb eső szombaton rendezik meg, az orszá-
gos programsorozatba már évek óta bekapcsolódik Gödöllő is.
Bár az események valamennyi korosztálynak szólnak, a gyer-

mekeket az egyes helyszíneken külön programokkal várják, ők
pecséteket is gyűjthetnek, amiket azután ajándékra válthatnak.
Arendezvények központja ezúttal is a főtér lesz, ahol 17 órától

zajlanak az események. Kiállítás, komédiázás, koncertek vált-
ják egymást. Innen csak néhány lépés a Városi Múzeum, ahol
nemcsak a kiállításokat lehet majd megtekinteni, hanem gyer-
mekfoglalkozásokat is tartanak, 17 és 19 órakor pedig az intéz-
mény udvarán a Garabonciás Színtársulat – mintegy megidézve
a Remsey család egykori bábszínházát – bábelőadással várja a
műfaj kedvelőit, „A bagdadi tolvaj” című mesét mutatják be.
AMűvészetek Házában rajz- és textil kiállítás, divatbemutató és

a Club Színház előadása közül választhatnak a látogatók, a legki-
sebbeket pedig kreatív táncműhely és kézműves-foglalkozás várja.
Innen már csak egy ugrás a kastély, ahol a tárlatok mellett

többek között zenés programok várják a közönséget, 20.45-
től pedig a kastély parkjában Shakespeare Szent Iván éji álom
című műve elevenedik meg a Waldorf iskola tanárainak és di-
ákjainak köszönhetően.
Azenekedvelők igen gazdag kínálatból válogathatnak ezen az

estén, még a gyerekeknek is bőséges a választási lehetőségük.
Nekik a zeneiskolában a zenei alkotótábor résztvevői tartanak
játékos foglalkozásokat, a Királyi Váróban pedig 17-18 óráig
„Hangszerkavalkád” várja őket. Ez utóbbi helyszínen később is
koncertek fogadják a látogatókat.

A könyvtárban természetesen az irodalomé lesz
majd a főszerep, 19 órától az IRKA felolvasóestjén,
22-től pedig a Tiszta szívvel irodalmi színpad előa-
dásán vehetnek részt.
AGIM-házban a Kerttörténetek kiállítást tekinthe-

tik meg, a gyerekeket pedig az alkotóház kertjében
invitálják játékra. Az ifjabb korosztálynak a Leven-
dula Galériába is érdemes lesz ellátogatni, itt ugyanis
csipeszekből építhetnek mesefát, emellett pedig me-
seillusztrátorok munkáiból láthatnak kiállítást.
A rendezvénybe ezúttal is bekapcsolódik a Szent

István Egyetem, ahol megismerhetik az egyetemi
könyvtár kincseit, a Gépmúzeum különlegességeit,
és a régi idők ízeit.
A Régészeti Látványraktárban ezúttal az orvoslás

történetének érdekességeivel várják az érdeklődőket,
s ehhez kapcsolódnak majd a gyermekprogramok is.
Új helyszíne lesz az eseményeknek a Civil Kö-

zösségi Ház, ahol 21 órától interaktív élményszín-
házat rendeznek.
Az események éjfélkor hagyományosan táncház-

zal zárulnak. A helyszínek között 18 órától 00.30-ig
ingyenes buszjárat közlekedik.
Akik vonatozni szeretnének, megtehetik, de ez csak

városnézésre ad lehetőséget, megálló csak a főtéren
lesz. Akik Gödöllőre érkeznek, vagy innen indulnak
tovább, nosztalgikus hangulatban tehetik meg ezen az
estén, június 20-án ugyanis G jelzéssel azMVIII-as tí-
pusú nosztalgia HÉV az Örs vezér tere és Gödöllő kö-
zött közlekedik. Erre a nosztalgiajegy mellé helyközi
nosztalgia-vonaljegy váltása is szükséges. (bj)

Alegáltalánosabb értelmezés szerint a házasság és a gyermek-
áldás római istennője, Juno a hónap névadója. Amagyar népi
kalendáriumban Szent Iván hava, de egyes vidékeken emle-
gették nyárelő havaként is.
Júniusban több jeles na-

pot is számon tartunk, kö-
zülük kiemelkedik Szent
János születésnapja (24.),
igaz, ezt inkább Szent Iván
napjaként tarja számon a
néphagyomány, ez a fény
ünnepe, hiszen a nyári
napfordulótól csupán 3 nap
választja el. A szentivánéji
tűzgyújtás és a hozzá kap-
csolódó énekek az év leghosszabb napját ünnepelték. Az ün-
nep fénypontja a tűzugrás volt. Azt a vágyat fejezte ki, hogy
a Nap mindig olyan magasra hágjon, mint e napon. A tűzug-
rásnak termékenységfokozó hatást tulajdonítottak, és jósoltak
belőle a lányok házasodására is. Fontos volt például, hogy ki
kivel ugrik párban, és ki előtt ér földet.

Ahónapmásik kiemelten fontos dátuma június 29., Péter és
Pál napja. Úgy tartották, hogy a búza töve ezen a napon meg-
szakad, kezdődhet az aratás. Ez a nap azonban ünnep volt, do-
logtiltó nap, ezért rendszerint kimentek megnézni a búzát, és

egy-két kaszasuhintást tettek,
szimbolikusan kezdtékmeg az
aratást.
Szent Pétert a halászok

patrónusaként tisztelték, s az
egykori halászcéhek ilyenkor
rendezték a gyűlésüket. Ekkor
volt a legény- és mesteravatás
a halászok rúdra kötött ponty-
tyal járták végig a falut és
köszöntötték vásárlóikat, akik

kaláccsal, borral vendégelték meg őket. Cserébe másnap a ha-
lászok rendeztek vendégséget finom halas ételekkel.
Ahagyomány úgy tartotta, aki Péter-Pál napján az eladó le-

ányok vagy házasulandó legények közül elsőnek hallja meg a
harangszót, az év végéig megnősül vagy férjhez megy.

(ny.f.)

Lesz miből választani a Múzeumok Éjszakáján

JÚNIUS: SZENT IVÁN, VAGY NYÁRELŐ HAVA

Diplomamunkááák k lettek a múzeum és a kaaak stély kincseiből

Ujjászületett műalkotások



Június 20-án szombaton
10.30-12 óráig: 

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László állatorvos

 
Tel.: 06-20/981-3100

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat, vasárnap: 10-19-ig   

Patika nyitva:

Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2. 

Tel.: 06-30-943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:
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Rúna: 7 éves, ivartalanított, német-
juhász szuka. Gyerekeket imádja, más 
kutyákkal is nagyon jól kijön. Idős korára 
szeretnénk olyan gazdit találni, aki biz-
tonságot nyújt neki és szereti.

Tarka: Staff keverék kan ku-
tya. Más kutyákkal sajnos nem 
jön ki túl jól, így egyedüli kutyának 
ajánljuk, tapasztalt, fajtát ismerő 
gazdának.

Bogár: 9 éves, németjuhász keverék 
kan. Jól szocializált, kutyákkal jól kijön. 
Pici gyerek mellé azonban nem ajánljuk. 
Reméljük azért találunk számára is álom-
gazdit.

Füles: 1,5 éves, hóbortos, kan ku-
tyus. Más kutyákkal jól kijön, játékos, 
aktív. Sportos család számára kiváló 
választás lenne!

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon
vagy a krajczardori@gmail.com e-mail címen.

X.  B. I. T. O. T.

2015. augusztus 7-15.

Bika-tavi 
Természetvédelmi és Ornitológiai Tábor

Az MME Gödöllői Helyi Csoportja 2006-óta rendezi meg a Bika-tavi 
Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, a BITOT-ot. A táborban 
9-14 éves diákok vehetnek részt. A sátrakat és a napi háromszori 
étkezést, illetve a szakmai programokhoz szükséges felszerelést a 
Helyi Csoport biztosítja. A gyerekek külön 6-7 fős kiscsoportokban 
mennek délelőtti szakmai programokra.  Minden kiscsoportot egy 
szakvezető és egy kiscsoportvezető kísér. 
PROGRAMOK: Rovarászat, Madarászat, Gyűrűzés, Természet-
járás, Botanika. Délután közös játékok, illetve ismeretterjesztő 
előadások kötik le a gyerekeket. A második BITOT óta a délutáni 
programokat egy, a történelemhez kapcsolódó játékos kerettör-
ténet színesíti.
2011-ben a Magyar mondák és népmesék világát, 2012-ben az 
ökológia témakörön belül a növény- és állatcsoportok termé-
szetbeni kapcsolatrendszerét, 2013-ban pedig a népi mester-
ségeket ismerhették meg a gyerekek. A kerettörténet témáját 
mindig a tábor első napján ismertetjük. 
Reméljük, hogy egyre több gyermekkel tudunk a jövőben közö-
sen találkozni Galgahévízen, és táborozni egy jót!

HELYSZÍN: Galgahévíz, Bika-tó
IDŐPONT: 2014. augusztus 7-15. (érkezés 7-én, 16-tól)
ELHELYEZÉS: Helyi Csoport által biztosított sátrakban
RÉSZVÉTELI DÍJ: 30.000 Ft 
JELENTKEZÉS: 9-14 éves korig
ELÉRHETŐSÉG: Juhász Tibor: 20/368-9757

JELENTKEZÉSI ÉS FELADATLAP

Név:……………………………………….        Születési év: …………………
Levelezési cím:…………………………………………...........................
Telefon:…………………………………..
E-mail cím:…………………………………, Osztály:……..

A sikeres jelentkezés feltétele a kitöltött feladatlap és a szülői 
beleegyezés! (35-nél több beérkezett, és jól kitöltött feladatlap-
nál az érkezési sorrend számít) A táborba való felvételről érte-
sítést küldünk az e-mail címedre!
Kérlek olyan e-mail címet adj meg, melyet rendszeresen nézel.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚLIUS 1.
Jelentkezési cím:  2114 Valkó, Rózsa F. köz 6/A
E-mail: juhaszpoktibor@gmail.com 
Tárgy: BITOT jelentkezés_NÉV

Feladatlap
1. Sorolj fel 5 hazai fokozottan védett növényt.
………..…..   ……..…….  ………..….  ……..…….  ……..…….
2. Melyik faj a kakukktojás, és miért az alábbiak közül?
Zöld juhar, Mezei juhar, Hegyi juhar, Korai juhar
……………………………………………………………..
3. Sorolj fel 3 olyan gombafajt, melynek nevében állatnév talál-
ható!   ….....................    …………………    …………………
4. Melyik faj a kakukktojás, és miért az alábbiak közül?
a; pongyolapitypang  b; vízparti deréce  c; apró kőtörőfű d; szar-
vashagyma. Miért?.......……………………………………...........................
5. Mi a szukcesszió?
………………………………………………………………................................
………………………………………………………………................................

Dóra Melinda Tünde gazdasági új-
ságíró volt évekig, aztán kiment a 
kertbe és vissza se jött. Most van 
egy kis (na jó, közepes) gazdasága, 
amely Michelin-csillagos éttermeket 
lát el cukorborsóval, bébirépával, 
paradicsommal, ehető virágokkal. 
Pedig nem csinál semmit, amit bárki 
ne tudna utána csinálni. Az egészből 
könyvet írt, igazi kertészkönyvet, a 
palánták, magok, metszőollók, fólia-
sátrak és ágyások közé pedig tömény 
szépirodalmat szórt. Most megjelent 
művéből idézünk, hátha más is ked-
vet kap egy kis kertészkedéshez.

„Egy röpke kis nyári kalandként in-
dult. Elvetettem pár sárgarépamagot, 
és hatalmas szenvedély kelt ki belőlük: 
kertész lettem. Ezzel a könyvvel pe-
dig neked is kedvet szeretnék csinálni 
ahhoz, hogy szerelembe ess a termé-
szettel, a magad termelte friss zöldsé-
gekkel, s boldogan álmodozz a saját 
konyhakertedben.
Sehol nem tudsz olyan jó zöldséghez 
jutni, mint amit magad termelsz s nem 
annyira megterhelő, mint gondolod. 
Nem kell hozzá akkora terület sem: 
egy öt négyzetméteres balkon is lehet a 
csemegék forrása, 42 négyzetméternyi 
veteményes pedig több száz kiló zöld-
séget is adhat. Ezekre komplett tervet 
is találsz a könyvben, amelyet aztán 
saját szád ízére szabhatsz.
Nem baj, ha még sosem csináltál ilyet, 
igyekeztem minden apró információt 
összegyűjteni, hogy könnyű legyen a 

dolgod. Magyarországon három em-
berből kettő városban él. Földet leg-
feljebb akkor látunk, amikor kirázzuk 
a cipőnkből vagy lemossuk az 
autóról kirándulás után. Már 
nincs meg az a szinte ösztönös 
bölcsességünk a növényekkel 
kapcsolatban, hisz legtöbbször 
csak cserépbe vagy lakásba 
zárt, nem teljesen normálisan 
viselkedő élővilággal találko-
zunk. 
A rovarokat válogatás nélkül, 
sikítva irtjuk. A virágokat nem merjük 
nagyon szaglászni, mert vegyszeresek 
lehetnek. A vadnövényektől félünk, 
mert fogalmunk sincs, mi mérgező, 

mi nem. Egyszóval finnyás városi nép 
lettünk, miközben legtöbbünk nagy- és 
dédszülei még minden bizonnyal a ma-
guk termelte zöldséget és gyümölcsöt 
ették télen-nyáron, s a közértből csak 
cukrot, lisztet és fűszereket vettek. 

Minden más megvolt otthon. Bárki tud 
zöldséget termeszteni, te is.
Szóval azért tudom, hogy nulláról is 
el lehet kezdeni a kertészkedést, mert 
én is így csináltam. Belvárosi lány 

voltam, kertem se volt, ablakos fűszer-
növény is alig. de mindig szerettem 
főzni, és amikor egyre több helyen ol-
vastam, hogy a boltban kapható zöld-
ségeknél tápanyag és íz tekintetében 
van azért jobb, kíváncsi lettem. Első 
évben beszórtam pár sárgarépamagot 
édesanyám társasházának a kertjébe. 
Ez olyan jól sikerült, hogy második 
évben már több ambícióm volt: kör-
bejártam a lakókat, hogy mindenkivel 
megbeszéljem, én akkor itt kiskertez-
nék egyet. Mindenki örült, bár kicsit 
hátrahőköltek, amikor virág helyett 
hagymát, bukszus helyett paradicso-
mot telepítettem, és a pergolára bab 
futott fel, nem hajnalka.

Való egy veteményes egyáltalán egy 
városi kertbe? – kérdezgették a szom-
szédok, akik nem nagyon értették, 
miért akarom saját magamnak megter-
melni az élelmiszert, amikor ott van a 
boltban. Akár tévézhetnék is a fárasztó 
és izzadságos munka helyett.”

Termelj magadnak zöldséget!

A meleggel sajnos megérkeztek a szúnyogok is. A szemtelen állatok mindent megtesznek, hogy a vérünkhöz jus-
sanak, mi pedig azért teszünk meg mindent, hogy elüldözzük őket. Nemcsak zavaró a szúnyogcsípések viszketése, 
de az egészségünkre is káros hatással lehet. Nemcsak a szúrások elfertőződéséről van szó: az a rengeteg kemikália 
sem tesz jót a bőrünknek, amit magunkra kenünk vagy fújunk a szúnyogok elriasztása érdekében. Íme néhény 
természetes módszer, amivel elűzhetjük a vérszívókat.

1. A leggyakrabban használt kültéri szúnyogriasztó termék az il-
latosított gyertya, ezek közül a leghatásosabb a citronella (Cym-
bopogon nardus) illatú. A citronella olajából testpermetet is ké-
szíthetünk, amit a bőrünkre fújhatunk, de cserépben is tarthatunk 
belőle. Az is segíthet, ha a teraszon vagy az udvarban körömvirá-
got tartunk, azt sem szeretik a szúnyogok.
2. Kicsi gyerekek és csecsemők esetében hatásos szúnyogriasztó 
lehet a cickafark tea. Nem megitatni kell velük, hanem a bőrükre 
fújni.
3. Bármilyen furcsa, a szúnyogok nem szeretik a vaníliát. Vanília-
aromával azonban hiába kísérletezünk, a bogarak megérzik, hogy 
nem igazi. Használhatsz azonban vaníliaoldatot, amit a teraszasz-
talon tartott párologtató vizébe csöpögtethetsz.
4. Ne hagyjuk ki a sorból az örök klasszikust, a levendulát sem. Számunkra isteni illatát a szúnyogok ki nem állhatják. 
A 100 százalékos tisztaságú levendula-illóolajat a csuklónkra is csepegtethetjük, vagy szúnyogriasztó testpermetet is 
készíthetünk belőle.
5. Az is távol tartja a szúnyogokat, ha sok fokhagymát fogyasztunk. Ámbár így nemcsak a vérszívók kerülnek majd el 
bennünket, hanem valószínűleg a beszélgetőpartnerek is.

Hogyan kell elriasztani a szúnyogokat?
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Teniszezz a Sport-
centrumban
800Ft/óráért.!

Helyszín:

Pályabérlés előzetes bejelent-
kezés alapján: a 06/20-461-
6010-es és a 06/20-516-1547-es

számokon!

A második lett a Gödöllői
SK felnőtt csapata a téli mű-
füves felkészülési tornán,
miután a fináléban az Alsó-
némeditől 4-3-ra kapott ki
Nagy Dániel együttese.

Kicsit groteszk ebben a kánikulá-
ban, de tény: a téli felkészülés alatt
elinduló műfüves labdarúgó torna
döntőjét június 10-én, Dunakeszin
rendezték. A sorozatban hét csoport-
ban összesen 43 csapat vett részt. A
finálé szünetében a gödöllőiek már-
már a kezükben érezhették a kupát,
miután az első 45 percet követően
3-1-re vezettek. A folytatásban aztán
felőrölte a nagy meleg a csapatot, na
és persze az ellenfél, akik háromszor
is mattolták a GSK védelmét, így
végül 4-3-ra nyertek és lettek a téli
műfüves bajnokság győztesei, míg a
Gödöllő a második lett a sorozatban.
Műfüves bajnokság, döntő
Alsónémedi SE – Gödöllői SK 4-3
(1-3) Gól: Polyák Attila (2), Józsa
Tamás.

Utánpótlás – Közép-kelet
bajnoka az U17
Remekül teljesítettek a Gödöllői
Sport Klub, nagypályás bajnoksá-
gaiban szereplő U21-es, U17-es,
U15-ös és U14-es csapatok a kiemelt
másod osztály közép-keleti csoport-
jában, akik közül az U17-es csapat
bajnok lett, míg a másik három gárda
közül a legidősebbek és a 15 évesek
bronz-, míg a legfiatalabbak ezüstér-
mesek lettek.
A 17 év alattiak bajnokságában
szereplő, Keserű László irányítása
alatt pallérozódó fiatalok az utolsó
játéknapon előztek és lettek arany-
érmesek, így az 1996-os születésű
csapat után (Tóth László edzővel
két bajnokságot nyertek) ismét baj-
noki címnek örülhetett a GSK után-
pótlása.Az 1998-99-es korosztály 73
ponttal: 24 győzelmet, egy döntet-
lent és 3 vereséget elérve, 148 rúgott
és 38 kapott góllal lett aranyérmes.
A legjobb góllövő Varsányi Botond
lett 38 találattal a csapaton belül. A
bajnoki címnek köszönhetően osztá-

lyozót játszhatott a csapat az NB I-es
utánpótlás bajnokságba kerülésért a
gyulai Grosics Akadémia ellen, amit
ugyan kettős vereséggel elbukott a
Gödöllő (5-1 és 6-0), ennek ellenére
minden elismerés a csapaté.
A szintén Keserű László irányította
U21-es csapat bravúrnak mondható
bronzérmet szerzett. A mérlegük:
53 pont, amelyhez 16 győzelem, 5
döntetlen és 7 vereség, 90 rúgott és
46 kapott gól kellett. A csapat házi
gólkirálya Keserű Dániel és Győri
Gergő lett 11-11 góllal.
A Papp György irányította 15 éves
korosztály bronzérméhez 63 pont
kellett, ami 20 győzelem, 3 döntetlen
és 7 vereségből jött össze. A csapat
139 gólt rúgott és 53-at kapott, a
legjobb góllövő a GSK-ból Mertse
Ábel lett 38 góllal, aki csoportjában
a második lett a gólvadászok rangso-
rában.
A 2001-02-es korosztály Smeló Dá-
vid edző kezei munkája alatt lett
második csoportjában. A U14-ek 24
győzelem, 1 döntetlen és 5 vereség-
gel, 224 rúgott és 45 kapott góllal, 73
pontot elérve lettek ezüstérmesek. A
csoport gólkirálya a gödöllői Foga-
rassy Máté lett 64 találattal. -ll-

Labdarúgás – Minden utánpótLás csapat dobogón

Téli bajnokság ezüstérmese a GSK

Remekül teljesítettek a MAG-LOG
Team CFT utánpótlás csapatai.
Az NB II U20-as bajnokságában
szereplő együttes megkoronáz-
va egész éves jó teljesítményét
aranyérmes lett, míg az
U17-es csapat, szintén a
másod osztályban a 2.
helyen végzett.

A Baranyai Pál irányítása
alatt készülő csapatok közül a
20 évesek a négyes döntőben
előbb az Airnergy FC-t verték

3-1-re, majd a fináléban a Gyöngyöst múl-
ták felül a gödöllőiek 6-4-re. A 17 év alat-
tiak az elődöntőben a Tolnát verték 7-4-re,
míg a fináléban azAirnergy FC múlta felül
a mieinket 3-1 arányban. -li-

FutsaL – utánpótLás érMek

Bajnok az U20, ezüstös az U17

Június 6-án rendeztékmeg az
ország tetején a KPMGKékes
Csúcsfutást a verseny törté-
netében rekordnak számító
résztvevői létszámmal, több
mint kettőezer fővel.
A gödöllői BloodFit Team crossfit
csapat 14 taggal képviseltette magát
a versenyen, Czindrity Attila 58
perc 30 másodperces idővel a férfi
mezőny 19. helyén végezett.
A résztvevőknek a 11,6 km-es távon a
671 méteres szintkülönbség mellett a
kánikulával is meg kellett küzdeniük.
Amezőny 12 óra 45 perckor 32 fokban
indult el.Amátrafüredi rajt 343 méteres

tengerszint feletti magasságnál fekszik,
a Kékes meg 1014-en, így a táv igazi
nehézsége a folyamatos emelkedés
volt, különös tekintettel a Mátraházát
követő legvégső szakaszra, amikor a
sípályán kellett felkapaszkodni. A gö-
döllői csapat tagjai voltak: Ambrus
Ádám, Berze Gergely, Czindrity At-
tila, Czindrity Réka, Kéri Veronika,
Leitner Miklós, Lunczer Erzsébet,
Maklári-Papp Judit, Nikolics Zorán,
Sebők Dávid, Senkár Katinka, Tö-
rök Andrea, Vér András, és Villányi
Tamás. A csapatot a magyar cselgáncs
válogatott Vér Gábor és Vér András
készítette fel. -ll-

kékes Futás – gödöLLőiek a csúcson
Czindrity Attila 19. lett

Június 7-én a szlovákiai Nagy-
szombat adott otthont a ha-
gyományos négy nemzet (Szlo-
vákia, Csehország, Szlovénia,
Magyarország) U18-as atlétikai
válogatott viadalnak, ahol a ha-
zánkat képviselő csapatnak 4
GEAC-os atléta is tagja volt.

Az igen színvonalas versenyen, mind a
leány, mind a fiú csapatunk második he-
lyet szerzett, mindkét nemnél Csehország
csapata mögött. Városunk versenyzőinek

felemásra sikeredett a verseny: A képen
látható Fekete Ábel (edző: Gadanecz
György) 2000 méter akadályfutásban
közel 10 másodpercet javít-
va egyéni csúcsán, 6:09,20
perces idővel, óriási fölény-
nyel első helyen végzett,
míg Kriszt Katalin (edző:
Zsivóczky Attila) egyéni
csúcsához igen közeli, 165
cm-es eredménnyel a me-
zőny legfiatalabb tagjaként
dicséretesen helytállt maga-

sugrásban. Simonváros Csanád (edző:
Szörényi István) a kavargó szélben
egyéni csúcsától elmaradva, 380 cm-es
teljesítménnyel 5. lett, míg az ifjúsági
VB-re készülő Renner Luca (edző: Zsi-
vóczky Attila) hátsérülés miatt fel kellett
adja a távolugrást. -kb-

atLétika – Magyar sikerek, geac közreMűködésseL

Fekete Ábel nagy futása

Mintegy 340 fiatal érdemelte ki
idén a „Magyarország Jó tanuló-
ja – Jó sportolója” díjat, s közülük
96-an, június 10-én a Földműve-
lésügyi Minisztériumban vették
át oklevelüket Czunyiné Bertalan
Judit köznevelésért és dr. Simics-
kó István sportért felelős államtit-
kártól.

A díjazottak között volt a gödöllői Török
Ignác Gimnázium tanulója, a GEAC vívó
szakosztályának tőrözője, Hanzl Lilla (a
képen balra) is, aki azon kiváló diákok

között lehetett, akik személyesen vehet-
ték át a minisztériumban az oklevelet.
A gödöllői vívó nem véletlenül kapott el-
ismerést. Sportágában a tanévi Diákolim-
pia versenyen a IV. korcsoportban egyé-
niben és csapatban is (Erdős
Hanna és Zsótér Lilla tár-
saságában) aranyérmes lett.
Klubja színeiben a Vidékbaj-
nokságon szintén duplázott
tőr fegyvernemben. Az egyé-
ni verseny mellett csapatban,
Zászkaliczky Piroskával,
Erdős Hannával és Zsótér

Kingával kiegészülve lett első, az orszá-
gos bajnokságban egyéniben bronzérmes
lett, míg csapatban a 6. helyen végzett,
végezetül az egész éves teljesítményét
megkoronázva a FülöpMihály kupasoro-
zat első helyén végzett egyéniben, míg a
CsömöszMelánia, Zászkaliczky Piroska
alkotta formáció tagjaként csapatban a
hatodik lett. -tt-

„Magyarország Jó tanuLó – Jó sportoLó” díJátadó

A gödöllői Hanzl Lilla is díjazott

Június 17-én, 11 órás kezdéssel
a Művészetek Házában rendezi a
város a 2014/2015. tanévi gödöl-
lői “ Jó tanuló - Jó sportoló” dí-

játadó ünnepséget, ahol közel 500
olyan diák kap elismerést, akik ki-
emelkedően teljesítettek mind ta-
nulmányi téren, mind a sport terü-

letén. Megtudhatjuk, hogy azt is,
hogy az idei évben kik érdemelték
ki a „Jó tanuló - Jó sportoló”, vala-
mint a „ Zeneiskola kiváló növen-
déke” elismeréseket.

A Kirchhofer SE versenyzői,
Kiss György és lánya, Kiss Györ-
gyi május végén, Rómában
szerepeltek a veterán Euró-
pa-bajnokságon, ahonnan gya-
loglásban (csapat) egy bronz-
és egy ezüstéremmel, valamint
egy 4. hellyel tértek haza.

Kiss György csapatban 30 kilomé-
teren ezüstérmes lett, 10 km-en a
3. helyen végzett, míg lánya, Kiss
Györgyi a 30 km-es távon ért el
negyedik helyezést a magyar csapat
tagjaként. Egyéniben is remekelt a
két gödöllői gyalogló: A 68. évében
járó Gyuri bácsi 30 km-en 5. lett,
míg lánya 10 kilométeren a 10. he-
lyen végzett.
A Kirchhofer SE kilenc hónapja mű-
ködő tájékozódási futó szakosztályá-
nak versenyzői remekül teljesítettek
a tanévi Diákolimpia versenyeken.
A Pest megyei döntőkben a II. kor-
csoportos lányok mezőnyében Kiss

Kamillamásodik, míg Abrán Csen-
ge 4. lett. Az országos megmérette-
tésen Kamilla rövidtávon 9., normál
távon 13., míg Csenge a 12., illetve a
44. helyen ért célba.
A III. korcsoportban a hölgyeknél a
megyei döntőből Kiss Boglárka a
harmadik, Nagy Zsófia a 4. helyről
jutott be a Fonyódligeti országos dön-
tőbe, ahol előbbi a 39. és a 35, míg
utóbbi a 32. és a 39. helyet érte el rö-
vid-, illetve hosszútávon.
A fiúknál Majoros Bence az 5. leg-
jobbmegyei versenyzőként jutott be a
döntőbe, ahol a 32. lett rövid-, míg 17.
a hosszútávon. A versenyzők edzői:
Szecsődi Ákos és Id. Kiss György.
ADiákolimpiával párhuzamosan ren-
dezték meg a Zala Kupát, ahol Nagy
Péter a 14 évesek alatti kategóriában
az összetett második, Tóth András
ugyan itt normál távon a hatodik, va-
lamint Pintér Barnabás a 12 évesek-
nél az összetett 5. helyen végzett.

-lt-

táJékozódási Futás – gödöLLői éreM a veterán eb-rőL

Kiss György ezüst és bronz

gödöLLői „Jó tanuLó - Jó sportoLó” díJátadó

Bronzérmes lett Gémesi Csanád
a magyar kardválogatott tagja-
ként a Svájcban megrendezett
vívó Európa-bajnokságon. A
férfi kardcsapat 12 nemzet kö-
zül végzett a dobogó harmadik
fokán, a bronzmeccsen a romá-
nokat verték a mieink 45:31-re.

A Gémesi Csanád, az egyéniben Eb
aranyérmes Szilágyi Áron, Szatmári
András és Decsi Tamás alkotta négyes a
negyeddöntőben a franciákat verte 45:44-

re, majd az elődöntőben a németektől
kapott ki 45:40-re. A bronzmeccsen sike-
rült javítani a románok ellen, a párharcot
45:31-re nyerő Gémesiék Németország és
Olaszország mögött végeztek a harmadik
helyen az Európa-bajnokságon. -tl-

vívás – európa-baJnokság
Gémesi Csanád Eb bronza csapatban

Táncsics Mihály úti Sportcentrum



Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

programjai

Június 17-től 24-ig:
ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK 

TÁBOR

Június 20. szombat 17.00:
Gödöllő Királyi Váró

Királyi Kölyök Koncertek
Hangszerbemutató óvodásoknak 

és kisiskolásoknak 4. rész – 
A Múzeumok Éjszakája keretében 

– Hangszer kavalkád

www.chopinzeneiskola.hu

gödöllői Szolgálat 92015. júniuS 16. Ajánló

Múzeumok éjszakája a Gödöllői Iparművészeti Műhyelben

17.00 – 23.00: Gyermekprogram: „Kié a kert?” Varga Melinda 
szobrászművésszel
18.00 – 24.00: KERTTÖRTÉNETEK c. csoportos kiállítás 
megtekintése



2015. június 16.10 gödöllői szolgálat Közérdek

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Június 15-21-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

Június 22-28-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

ÜGYELETEK

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsait.
A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2015. december 31. napjáig szóló.
A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő 
Iroda III. emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a (28) 529-171-es telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÁS KÖZTISZTVISELŐI NAPRÓL
Tájékoztatom Gödöllő város lakosságát, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 93. §. (2) bekezdése értelmében 

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA JÚLIUS 1-JE, AMELY MUNKASZÜNETI NAP.

FENTIEKRE TEKINTETTEL, 2015. JÚLIUS 1. NAPJÁN (SZERDÁN) 

A GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA TART.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

A Tormay Károly Egészségügyi 
Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sán-
dor utca 1-3.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/a. pontja alapján 
pályázatot hirdet

TERÜLETI VÉDŐNŐ 
munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozott időre szóló  
A foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidős 
A munkakör betölthetőségének 
kezdő időpontja: Pályázat elbírálá-
sát követően azonnal.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: Gödöllői vonatkozó kör-
zetre szólóan – a jogszabályokban 

meghatározott – területi védőnői fel-
adatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatások-
ra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
• egészségügyi főiskola védőnői sza-
kán szerzett diploma,
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okirat(ok) má-
solata, 
• szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány az alkalmazhatóság 

feltételeinek igazolására (büntetlen 
előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt nem állás), 
• orvosi alkalmasság igazolása,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. július 15.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: postai úton, vagy személyesen a 
fenti címen – Nagy Árpád igazgató 
részére címzett – lezárt borítékban. 
A munkakörrel kapcsolatos egyéb 
szükséges információt Kovácsné 
Sorger Katalin csoportvezető védőnő 
nyújt a 430-655/222 mellék telefon-
számon.

A munkakör határozatlan idejű, teljes idős (8 órás) közalkalmazotti 
jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladat: az intézet valamennyi gödöllői ob-
jektumában általános karbantartási,  kertészeti és üzemeltetési felada-
tok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) ren-
delkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: az intézet egész területe.
Munkarend: délelőtt  5-13.20 óráig, délután 11.40 – 20 óráig. 

A munkakör betöltésének általános feltételei: 
• legalább szakmunkás bizonyítvány,
• magyar állampolgárság,
• orvosi alkalmasság,
• B kategóriás gépjárművezetői jogosítvány
• legalább 5 éves gyakorlat.
Megkívánt szakma: szobafestő-mázoló vagy asztalos, vagy vízve-
zeték-szerelő.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
• az eddigi pályafutás alatti többszakmás karbantartói gyakorlatot 
megkövetelő munkakörben eltöltött idő,
• gödöllői állandó lakás
A munkakör 2015. július 1-től tölthető be. 
Jelentkezni lehet személyesen 2015. június 10-től az igazgatóságon 
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. emelet) Novákné Finta Er-
zsébet gazdasági vezetőnél.

FELHÍVÁS – A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT TERÜLETI VÉDŐNŐT KERES

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
KARBANTARTÓI  ÁLLÁST HIRDET

KÖSZÖNŐLEVÉL

AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT GÖDÖLLŐI 
ÁLLOMÁSÁNAK DOLGOZÓI HÁLÁS KÖSZÖNETTEL 
ADÓZNAK AZ ALÁBBI ADOMÁNYOZÓKNAK:

• MOP-CSI CLEAN KFT. (GÖDÖLLŐ, KOSSUTH L. U. 
42. -MOSODA)
• GALGAÉPSZER KFT. (GÖDÖLLŐ, BAJCSY ZS. U. 
34/A-FŰTÉSTECHNIKA)
• TAPÉTA-TÉKA KFT. (GÖDÖLLŐ, RADNÓTI M. U. 2.)
• KERTMŰHELY (GÖDÖLLŐ, RADNÓTI M. U. 2.)

ÖNZETLEN SEGÍTSÉGÜKKEL LEHETŐSÉG NYÍLT RÁ, 
HOGY A GÖDÖLLŐI MENTŐGÉPKOCSIKBA BESZER-
ZÉSRE KERÜLHETTEK TELEPÍTETT FALI VÉRNYO-
MÁSMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK.

PÉLDÁTLAN ÖSSZEFOGÁSUKKAL NAGYBAN HOZ-
ZÁJÁRULTAK MINDENNAPI MUNKÁNK MEGKÖNY-
NYÍTÉSÉHEZ.

KÖSZÖNJÜK!

A GÖDÖLLŐI KIVONULÓ SZOLGÁLAT NEVÉBEN:                                                               
RÉTFALVI TAMÁS ÁLLOMÁSVEZETŐ

GÖDÖLLŐI PETŐFISEKÉRT ALAPÍTVÁNY – 1 SZÁZALÉK

A 2011-ben létrehozott Gödöllői Petőfisekért Alapítvány a 2015-ös évben már jogosult volt az adók 1%-ának fogadására (325 ezer Ft). E 
mellett gyarapította az Alapítvány betétszámláját az Őszi bál bevétele, az egyéni adományok és egyes rendezvények haszna is. 
Az Alapítvány ebben az évben támogatta többek között a tanulók év végi jutalmazását 120 ezer Ft-tal, illetve fizette néhány verseny 
nevezési díját, vagy útiköltségét 75 ezer Ft értékben. Az elmúlt két évben folyamatosan gyűjtöttünk egy új játszótér megépítésére, mely 
várhatóan az idei nyáron meg is valósul, az Alapítvány számláján lévő összeget erre fordítjuk.
Továbbra is köszönettel fogadjuk, ha támogatják alapítványunkat:    Gödöllői Petőfisekért Alapítvány

SZÁMLASZÁMUNK: 11600006-00000000-51456399
            Gubáné Csánki Ágnes, a kuratórium elnöke
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Mob.: +36/30-952-9987

Az ErzsébEt Királyné éttErEm és Kávézó
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.)

pincér-felszolgáló
pozícióba, legalább középfokú végzettséggel,

több éves felszolgálói tapasztalattal és
magabiztos angolnyelvtudással
rendelkező munkatársat keres.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
info@erzsebetkiralnyeetterem.hu emailcímen

vagy személyesen lehet.



GYÁSZJELENTÉS

Ezúton értesítjük, hogy Dr. Kecskeméti Miklós
szeretett Édesapa, Nagypapa és Dédpapa 2015.
június 6. napján minden halandó utolsó útjára lé-
pett. Temetésére 2015. június 22-én 10 órakor a
gödöllői Városi Temetőben kerül sor a római kato-
likus szertartás szerint. a Gyászoló Család

KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 emeletes,
téglából épült házban egy 52nm-es, 3. emeleti,
konvektoros, igényesen felújított luxuslakás, be-
épített konyhabútorral, konyhai gépekkel. I.á.:
9,2 mFt 20-919-4870

+(3740) Eladó Gödöllő Blahai domboldalban
egy panorámás nappali+4szobás, gardróbszo-
bás, duplakomfortos, téglaépítésű, szigetelt csa-
ládi ház. Az ingatlanban kétállású garázs lehető-
ség van kialakítva. I.á.: 23,8 mFt 20-919-4870

+(3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park köze-
lében a Körösfői utcában egy 2szobás teljesen
felújított ikerház külön utcai bejárattal, hozzá tar-
tozó kis kerttel, borospincével, terasszal, sok-sok
örökzölddel telepített. Az udvarban téglából épült
kerti szauna, mosdóval, zuhanyzóval + kemence.
I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+(3897) Eladó Gödöllőn a Palotakerti 4emele-
tes lakótelepen egy 44nm alapterületű magas-
földszinti 1szobás igényesen felújított öröklakás
új gépesített konyhabútorral, beépített szekrény-
nyel. I.á.: 10,5mFt 20-919-4870

+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház konvek-
toros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér be-
építhető. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő
gerendák miatt az összes belső fal kiüthető és
tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő
a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870

+(3843) Eladó Gödöllő Haraszti részén a Ha-
raszt közben egy kétszintes, 120nm összalapte-
rületű nappali+3szobás, duplakomfortos sorházi
lakás saját kis udvarral, garázzsal. Eladási ár 22
mFt 20-919-4870

+(3899) Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában
egy 60nm-es, 1,5 szobás, földszintes, vegyes
építésű, száraz lakóépület 370nm-es telken. I.á.:
11,9 mFt 20-919-4870

+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában
egy nappali+2szobás szuterénes igényesen ki-
alakított lakóház, kerti medencével, nagy terasz-
szal. A szuterénben több funkcióra alkalmas hely-
séggel. Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással.
I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+(3903) Eladó Veresegyház csendes utcájában
de mégis közel a centrumhoz egy 1080nm-es
telken egy két generációnak alkalmas nappa-
li+5szobás családi ház, melyhez az épület alatti
garázs tartozik, emeleti részen erkélyek vannak
kialakítva. Az ingatlanhoz tartozik egy 160nm-es
műhely. Minden nyílászáró, beltéri ajtó Borovi fe-
nyőből készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+(3898) Eladó Szadán a Gesztenyefa utcában
egy nappali+3szobás, tetőteres, összközműves,
800nm telken fekvő, jó állapotban lévő családi
ház. I.á.: 20mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi domb vonulatá-
ban egy 800nm-es, telepített termő gyümölcs-
fákkal, rendkívül szépen gondozott telken egy 1
szobás, fürdőszobás, könnyű szerkezetű, téliesí-
tett ház. I.á.: 8,5 mFt 20-919-4870

+EladóGödöllőn a Lázár Vilmos utcában514nm-
es, termő gyümölcsfákkal telepített építési telken
egy tégla és könnyűszerkezetből épült nyaraló,
mely áll szoba, konyha, fürdőszobából.. I.á.: 10,5
mFt 20-919-4870

+(3905) Eladó Mogyoródon egy két generáci-
ós 2nappali+5szobás, duplakomfortos, téglából
épült, szép megjelenésű családi ház 500nm-es
telken. Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben
2 helység található, amik bármely funkcióra alkal-
masak. I.á.: 32 mFt 20-919-4870

+(3895) Eladó Mogyoród tölgyesi részén a
HÉV közelében egy új építésű, 40nm-es dryvit-
tal szigetelt, kifogástalan állapotú, nappali+1szo-
bás, összkomfortos, központi fűtéses, téglaépíté-
sű családi ház. A telek mérete 1296nm, mely 2
utcára nyílik, osztható. Egyébként az ingatlan má-
sik végében egy jó állapotú típus faház található.
I.á.: 18,9 mFt 20-919-4870

+(3891) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 4lakásos társasházban egy nap-
pali+3szobás 100nm összalapterületű felújított
téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.:
24,9 mFt 20-919-4870

+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss
József utcában egy nappali+3szobás 90nm alap-
területű családi ház. A ház alatt 90nm szuterén
van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának,
orvosi rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgáltatás-
ra alkalmas. A nappaliból egy kertkapcsolatos te-
rasz van kialakítva. I.á.: 33mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő kertvárosának legjobb részén
egy 1090nm-es közművel ellátott építési telek.
I.á.: 21,5 mFt 20-919-4870

+(3901)EladóVeresegyházon aPacsirta utcában
egy 800nm telken lévő nappali-étkező konyhás
földszinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba.
Az ingatlan alá van pincézve. Két helységből áll,
mely garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt

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

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

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

+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó,
üzlet, iroda, masszázsszalon, egyéb célra. Gáz-
konvektor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes
parkolás. Tel.: 30/2242-653.

+Új építésű kétszintes ikerház eladó a kertváros-
ban, 84m2-es, 3szoba+ nappalis, kulcsrakészen
21,9MFt-os i.áron 20-772-2429

+Új építésű lakások a belvárosban eladók
300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek nappali+2
ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsibeállóval, tá-
rolóval! 20-772-2429

+Kazinczy krt-on, felújított, tégla 64nm-es 2 szo-
bás, erkélyes, III. emeleti lakás eladó 10,99m-ós
áron 20-772-2429

+Eladó felújított kétszobás lakást keresek a köz-
pontban fsz-III.em.-ig, 13MFt-ig! 20-804-2102

+Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten földszin-
ti 2 szobás lakás, 56nm-es, felújított, egyedi fű-
tésmérős, műanyag nyílászárós l0,9Mós i.áron.
20-772-2429

+Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal,
teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt! 20-539-1988

+Központ közelében, jó állapotú, 2007-ben épült,
94m2-es, nappali+ három szobás ikerházi lakás
kis kerttel eladó! Iár:22.9MFt! 20-539-1988

+Eladó két szobás erkélyes felújított lakás Gödöl-
lőn a belvárosban Iár: 11.5MFt (20)804-2102

+Központ közelében, téglaházban, harmadik eme-
leti 52m2-es kétszobás, konvektoros erkélyes la-
kás, garázzsal eladó! 12.5MFt! 20-539-1988

+Eladó nappali+2 szobás, 69 nm-es, cirkós la-
kás Iár:12.9 MFt. (20)804-2102

+Gödöllő központjában, négy lakásos társasház
második emeletén nappali+ két szobás cirkós lakás
kedvező áron eladó! Iár:19.5MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSENKERESEKkertvárosban100-180
m2 családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025

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

+Eladó Gödöllőn a Szilágyi E. utcában 1000nm-
es parkosított telken, 110nm-es 3szobás családi
ház. 100nm-es melléképület, ásott kút, pince.
30/402-7276

+Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújí-
tott (szigetelt műanyag ajtó-ablak, cirkófűtés)
kb.52nm-es+4nm-es erkélyes lakás eladó. Csa-
ládi ház –értékegyeztetéssel is érdekel. Gödöllőn
keresek reális áron építési telket (300-400nm-
est). 20/4989-485

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház Gödöllő
új építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló,
terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendel-
kező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025

+Gödöllő központjában 77 nm-es, 2,5 szobás,
tágas, világos lakás eladó 14,9 MFt-ért. Az ár al-
kuképes! Érd: 30/5762-728

+Gödöllőn eladó tulajdonostól 1+ félszobás,
felújított, V.em. 2 liftes belvárosi lakás. 11.5MFt.
Érd: 20/985-3659

+Olcsón eladó a Perczel Mór utcában bekerített
721 nm-es, 18 nm-es utcafrontú telek, 6x5-ös fa-
házzal (felújítandó). Áram, víz van. (Ár: 4,3MFt.)
GITÁROKTATÁST VÁLLALOK. 20/5433-261

+Gödöllő központjában a Szabadság úton eladó
egy 69nm-es, 2,5 szobás, 4.em. vízórás, cirkó-
fűtéses, panorámás lakás. Étkezőkonyha, fürdő-
szoba, különálló WC, tágas erkély. Ár: 12,9M Ft.
Tel: 30/645-2020

+Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában tulajdonostól
1.em. 1+2 szobás, erkélyes, felújított, bútoro-
zott lakás. Alacsony rezsi, csendes, napos. Te-
hermentes, azonnal beköltözhető. Iár: 15,5MFt.
Közvetítők ne hívjanak! Tel: 30/9141-352

+Sürgősen eladó Gödöllőn a Palotakerten
négyemeletes házban 4.em. 1 szobás, egyedi
fűtésű, jó állapotú, fiatalosan kialakított lakás. Iár:
8,4MFt Tel: 30/311-2544

+Családi házam építéséhez telket keresek Gö-
döllő központjának 1km-es vonzáskörzetében.
30/970-5854

+A központhoz közel a Kertvárosban eladó egy
160 nm-es, 5 szoba+ nappalis, galériás, tetőtér
beépítéses ház 550 nm-es telekkel. Ára: 39,5
MFt. Tel: 30/479-9009

+Gödöllőn eladó 1081 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK
boltokhoz, buszmegállóhoz, VÁROSKÖZPONT-
HOZ közel. Tel: 20/351-6904

+Kartalon 2,5 szobás, 110nm-es felújított csa-
ládi ház eladó. Fúrt kút, melléképületek, garázs,
gáz, ill. vegyes tüzelésű kazán 1080nm-s telken.
Iár: 12,7MFt. Érd: 30/385-9784

+Eladó Gödöllő egyik legszebb részén örök pa-
norámás, 1282 nm-es, parkos, gyümölcsfás tel-
ken 1984-ben épült, két család részére alkalmas
lakóház. A pinceszinten garázs, kazánház, tárolók
vannak 115nm-en. Földszinten terasz+ 52nm-es
1,5szobás lakás külön bejárattal, valamint a föld-
szinti és emeleti részennappali+3szobás lakás van
132nm-en. A családi ház egyéb célú hasznosításra
is alkalmas. Irányára: 46MFt. Tel: 30/224-1627

+Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2.em.
1,5 szobás, 42 nm-es lakás tárolóval. Iár: 10,9
MFt. 20/447-3391

ALBÉRLET KIADÓ

+Igényes, 90 nm-es belvárosi lakás 7 hónapra ki-
adó. 85.000.-Ft + rezsi/hó. Tel: 30/9617-621

+Kiadó Gödöllőn a Királytelepen a Csokonai ut-
cában berendezett, összkomfortos, egyszobás
lakás. 36 nm, 2 fő részére alkalmas. Üzlet, busz-
megálló 1 percre. 20/4849-835

+1db 25 nm-es és 1 db 40 nm-es lakás kiadó.
Tel: 70/779-8529

+Kiadó Gödöllőn 37nm-es, szoba-konyha, für-
dőszobás lakás külön bejárattal, külön víz, gáz,
árammérővel, internettel. Fűtése gázkonvekto-
ros+ vegyes-tüzelésű kandalló. Bútorozott, de
mosógép, hűtő nélkül. Az udvaron egy személy-
gépkocsi részére zárt parkoló. Beköltözhető.
Egyhavi kaució szükséges. Érd: 30/512-9493,
martontibi2@citromail.hu

+Gödöllő végállomástól 2 percre, családi házban
külön bejáratú, kis méretű, szoba, konyha, fürdő-
szobás lakrész új bútorokkal berendezve, kábelté-
vével, kocsibeállási lehetőséggel hosszútávra ol-
csón kiadó 1 fő részére. 1 havi kaució szükséges.
Elérhetőségek: 28/417-125, 30/469-1542

+1 szobás, összkomfortos, bútorozatlan, konvekto-
ros lakás külön bejárattal 50.000 Ft+ rezsi+ 2 havi
kaucióért hosszútávra kiadó. Tel: 30/639-2914

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő belvárosában 56 m2-es,utca frontra
néző, saját zárt parkolóval, légkondicionálóval
rendelkező helyiség (üzlet, bemutató terem,
iroda hasznosítására is alkalmas) hosszú távra
kiadó. Tel: 06-20-9443-356

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

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, ala-
csony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemu-
tatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonna-
li költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552

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

+Gödöllőn a STOP-Shop és a Shell benzinkút
melletti területen büfére, zöldség-gyümölcs és
autó árusítására engedéllyel rendelkező terület
kiadó. Tel: 30/9467-702

+Gödöllőn a PATAK TÉRI üzletsoron 27 nm-es
ÜZLET ELADÓ reális áron. Érd: 30/622-8987

+Gödöllőn Főtérre nyíló árkádos kis üzlet ki-
adó tőkeerős bérlőnek meghatározott időre.
20/311-7758

+Petőfi téren teremgarázs- kocsibeálló KI-
ADÓ!! 10EFt/hó (20)804-2102

ÁLLÁS

+Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi szaká-
csot. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@freemail.hu
e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal

+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai kise-
gítőt. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@freemail.hu
e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal

+Gödöllői telephelyre keresünk áruszállító mun-
kakörbe jó probléma megoldó képességgel ren-
delkező munkatársat. Követelmény B kategóriás
jogosítvány. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
mygelato2015@gmail.com lehet.

+Szadai létesítménybe keresünk azonnali kez-
déssel férfi betanított munkást, udvaros takarító
és kertész munkakörbe. Jelentkezni lehet: (At-
tila) 70/4506-713

+Gödöllői telephelyre kereskedelmi gyakorlattal
rendelkező férfi ELADÓ kollégát keresünk azon-
nali kezdéssel. Tel: 70/670-8876

+KERTI gyomlálási munka gödöllői családi ház-
nál. Jelentkezés: kovatseva71@gmail.com - ön-
életrajz küldésével.

+4-5 fő zene /nyelv/ vagy művésztanár je-
lentkezését várjuk közös projekt kialakítására
és helyiség bérlésére Gödöllőn. Érd: agnes.
zsuzsanna7@gmail.com

+Gödöllői Barkácsbolt eladót keres. Elvárások:
műszaki ismeretek, jó kommunikációs készség,
barkácsáruházban forgalmazott termékkörök
valamint World, Excel felhasználó szintű isme-
rete, gyors gondolkodás, problémamegoldó ké-
pesség, önálló munkavégzés, megbízhatóság.
Előny: adott szakterületen, kereskedelemben
szerzett tapasztalat . Feladatok: vevők kiszolgálá-
sa és szakszerű tájékoztatása, árumozgás számí-
tógépen való rögzítése, árurendelési javaslatok
elkészítése, áruátvétel, háttérfeladatok ellátása.
Jelentkezés: bcenter@barkacscenter.hu

KÍNÁLATUNKBÓL: • A belvárosban újszerű, 80 nm-
es, nappali+ 2 szobás, 2. emeleti lakás 2 parkolóval

eladó. Iá.: 27 mFt.
• Az Erzsébet park közelében 62 nm-es, 1+2 fél szo-
bás, 4. emeleti, erkélyes lakás eladó. Iá.: 10,7 mFt.

• A Csanakban N+3 szobás újszerű, energiatakarékos
családi ház eladó. Irányár: 33,5 mFt.

• Vácszentlászlón 75 nm-es, 1+2 fél szobás nyaraló
eladó a horgásztó partján. Irányár: 12,5 mFt.

Bővebb információért keresse irodánkat!
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+Gödöllő környéki építőipari kivitelező cég keres
FESTŐ, BURKOLÓ, KŐMŰVES szakmunkáso-
kat változó munkahelyeire. Műgyantaburkola-
tokat és kapcsolódó építőmesteri és szakipari
munkákat kivitelező építőipari cég keres szak-
munkásokat (elsősorban festő, burkoló, kőmű-
ves) önálló munkavégzésre, folyamatosan válto-
zó munkahelyeken az ország egész területén.
Jogosítvány, szakmai gyakorlat, kisgép kezelői/
szerelői tudás előny. Jelentkezés szakmai önélet-
rajzzal: interfloor.kft@gmail.com

+SZAKIPARI, ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁKHOZ,
elsősorban MŰGYANTA-ALAPÚ PADLÓBUR-
KOLATOK kivitelezéséhez keresünk CSOPORT-
VEZETŐ, MŰVEZETŐ kollégát. Elvárások:
Mobilitás: munkavégzés folyamatosan változó
munkahelyeken az ország egész területén. –Jó-
zan, rendezett életmód, felelősségteljes hozzáál-
lás; Fizikai munkában való részvétel. B kategóriás
jogosítvány. Előny: szakipari kivitelezés-irányítás-
ban szerzett tapasztalat, építőipari kisgépek keze-
lésében, javításában való jártasság.Amit nyújtunk:
Versenyképes, teljesítményarányos bérezés, ren-
dezett háttér, magas szintű munkavédelmi bizton-
ság, folyamatos munka. Cégünk telephelye Gö-
döllő. Rövid bemutatkozását kérjük az interfloor.
kft@gmail.com e-mail címre eljuttatni.

+Az Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója
(2100 Gödöllő, Ady E.stny. 56.) álláshirdetést
tesz közzé az Idősek Otthonában és Házi segít-
ségnyújtásban SZOCIÁLIS GONDOZÓ munka-
kör betöltésére. Pályázati feltétel: OKJ-s szociális
gondozói végzettség, idősek ellátásában szerzett
tapasztalat. A pályázati kiírás részleteiről érdek-
lődni lehet a 06/28-512-405, ill. 06/28-512-
375 115m telefonszámon. A pályázatokat a fenti
címre szíveskedjenek küldeni.

+BÚTORIPARI SZERELVÉNYEK árusításával
foglalkozó cég keres fiatal, rugalmas munkatársat
ELADÓI, RAKTÁROSI munkakörbe Gödöllőn.
Elvárások: műszaki ismeretek, jó kommunikációs
készség, bútorvasalatok minimális ismerete, vala-
mintWorld, Excel felhasználó szintű ismerete, gyors
gondolkodás, problémamegoldó képesség, önálló
munkavégzés, megbízhatóság. Előny: asztalosipari
ismeretek. Feladatok: vevők kiszolgálása és szak-
szerű tájékoztatása, árumozgatás, árurendelés, áru-
átvétel, háttérfeladatok ellátása. Önéletrajzokat az
alábbi e-mail címre kérjük: butorvonal@gmail.com
vagy rekord-fa@invitel.hu

+NÉMET, ANGOL óraadó nyelvtanárokat ke-
resünk nyelvvizsga-felkészítő, általános, üzleti
felnőttoktatásra és gyerek angol/német okta-
tásra. Jelentkezés: info@ili.hu, I.L.I. Nyelviskola,
E-000420/2014

+GÖDÖLLŐI ÉLELMISZERBOLTBA ELADÓT
FELVESZÜNK! 30/312-1257

+KIRÁLYI KASTÉLY kávézójába idegen nyelvet
beszélő PULTOS/FELSZOLGÁLÓ munkatár-
sat keresünk. Jelentkezni lehet: 30/400-4762

+Gödöllői telephelyünkre az UDVAR, PARKO-
LÓ RENDBEN TARTÁSÁRA, heti 1 alkalomra
férfi munkaerőt keresünk. Tel: 20/455-9823

+Gödöllő környékén lévő Szellő Lovastanya
önállóan főző SZAKÁCSOT azonnali kezdéssel
felvesz! Lakás lehetőség van, család is szóba jö-
het. (Erdélyiek jelentkezését is várom!) Bérezés
megegyezés szerint! Tel: +36/20-934-2487

+ELADÓT FELVESZÜNK! A János utca – Sző-
lő utca sarkán lévő Csíkos ABC-be bolti eladót
felveszünk! Tel: 70/772-7850

+Gödöllői könyvelő iroda4órásmunkaidőben, szak-
képzettséggel és gyakorlattal rendelkezőKÖNYVE-
LŐ munkatársat keres. Bérezés megegyezés sze-
rint. Fényképes önéletrajzát és bérigényét az alábbi
e-mail címre kérjük: konyvelokereso.2015@gmail.
com Minden e-mailre válaszolunk, a 4 órás munka-
időt rugalmasan kezeljük!

+Németországi munka: keresünk olyan höl-
gyet fodrászt, kozmetikust, sminktetoválót, mű-
körmöst, manikűröst, aki dolgozni szeretne!
Nyelvtudás szükséges! Lakás+ üzlet biztosított.
70/779-8529

SZOLGÁLTATÁS

+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772

+FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával.
Gyümölcsfák és örökzöldek permetezése motoros
permetezőgéppel. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hul-
ladék elszállítás (fű kivételével). 06-20-922-4400

+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, ili.godollo@gmail.com

+FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró traktorokkal),
fűkaszálás, bozótirtás, parlagfűmentesítés, sövény-
nyírás, gyomirtás, gyepszellőztetés. Tel.: 30/622-
7421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sö-
vénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lel-
kiismeretes, alapos, megbízható munka rendsze-
resen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid ha-
táridővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár
azonnali kezdéssel is, ingyenes felméréssel, több
éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfej-
tés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508-
1380, 06-28-784-752

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229

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

+Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújítási
munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burko-
lást, gipszkartonozást, homlokzati dryvitozást,
térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb
áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554

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

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS, teljes lakás kiürítés, épület bontás, FUVA-
ROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg bur-
kolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitele-
zést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes áraján-
lat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

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

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Min-
den, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS.
Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, metszése,
motoros géppel permetezése, újratelepítése.
Rotációs kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás, sö-
vénynyírás, fűkaszálás. Árok és ereszcsatorna
tisztítás. 30/747-6090

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

+PARKETTÁS: 70/505-1177.

+SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ki-
sebb-nagyobb szobafestést, mázolást és egyéb
tapétázást, kerítések, faházak lakkozását, kültéri
festéseket vállalok. 70/576-8925

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa,
Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
20/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe
tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-
30-851-8763

+FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS, érzelmi stresz-
sz oldás, Kineziológia. Érd: 20/5733-977.
KÉZÁPOLÁS, Műkörömépítés, Gél-lakk. Érd:
20/492-6963

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

OKTATÁS

2015. JÚNIUS 16.14 GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT

Nemzetközi élelmiszeripari cég kerepesi székhelyű leányvállalata
munkatársat keres ügyfélszolgálati munkatárs pozíci-
óra (alkalmazás: teljes munkaidőben /heti 40 óra/ akár azonnali

munkakezdéssel)
Feladatok: vevőrendelések kezelése, rendelések nyomon követése, készletfigyelés, kap-
csolattartás a partnerekkel, árajánlatok, árlisták készítése, listák, adatbázisok kezelése,

statisztikák készítése.

Elvárások: minimum középfokú (kereskedelmi) végzettség, gyakorlott MS Office haszná-
lat (Word, Excel, Outlook, Power Point), kiváló kommunikációs és feladatmegoldó kész-

ség, minimum középfokú angol-nyelv tudás (szóban és írásban).

Előny: felsőfokú végzettség, hasonló pozícióban szerzett tapasztalat, az SAP ismerete,
további nyelv (lehetőség szerint valamilyen szláv nyelv) ismerete.

Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, felelősségteljes munka egy nemzetközi csapat-
ban, jó légkör, kiváló munkakörülmények, fejlődési lehetőség (képzések, tréningek).

Amennyiben a hirdetés felkeltette az érdeklődését, kérjük küldje el angol nyelvű,
fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét fizetési igény megjelölésé-

vel az info.hungary@dawnfoods.com e-mail címre.
Jelige: Pályázat – Customer Service

Francia tulajdonú műanyagipari vállalat
isaszegi üzemébe gyakorlattal rendelke-
ző gépbeállítókat és operátoro-
kat keres 3 műszakos munkavégzésre

az alábbi elvárásokkal:
Gépbeállító: -érettségi illetve műszaki

előtanulmányok,
-műanyagfröccsöntésben szerzett lega-

lább 3-5 év gyakorlat

Operátor: -betanított munkára alkalmas,
pontos, precíz

-ipari területen szerzett tapasztalat előny
Jelentkezés: önéletrajzzal a következő

címre: TBMI Hungary Kft.
2117 Isaszeg, Hrsz. 0185/47,

Tel: 06-28-510-682.

OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.
KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,

gyakorlatias, önmagára és munkájára
egyaránt igényes karbantartó-gondno-
kot keresünk, önálló munkavégzésre.

Feladatok:
• Telephely épületeinek karbantartása (álla-
pot fenntartási munkák)

- az udvar, valamint a telephelyhez tartozó
parkolóknak rendben tartása
- kert és park gondozás,
- takarítási munkák ellátása
- traktoros fűnyírás
- hóeltakarítás

• Az épületek gépészeti és műszaki beren-
dezéseinek rendeltetésszerű működésének
biztosítása
Elvárások:

- jogosítvány, saját autó szükséges!
- hasonló területen szerzett gyakorlat
- közvetlen Gödöllő, és vonzáskörzetéből
Jelentkezni : Fényképes önéletrajzzal
emailen : gaalautohaz@opelgaal.hu

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



+Felkészítés javító vizsgára: matematika, fizika,
kémia tantárgyakból 5-12. osztályos tanulóknak.
Több évtizedes tanítási tapasztalattal rendelke-
zem. Tel: 30-908-4130

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/félintenzív
nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtanfolya-
mokMINDENSZINTEN, diplomás és anyanyelvi
tanárokkal kedvezményes óradíjakkal. I.L.I. Nyel-
viskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653, E-000420/2014

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/

+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett
pedagógusok szerveznek a nyári szünet idejére
több alkalommal, 7-12 éves gyermekek számára,
életkoruknak megfelelő, tudományos-megismerő
tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes
kiegészítő programokkal. Időpontok: július 6-10.
és július 27-31., hétfőtől péntekig, reggel 8 órától
16 óráig. Helyszíne: Gödöllő, Művészetek Háza.
Napi háromszori étkezést biztosítunkmeleg ebéd-
del. Részvételi díj: 18.000,-Ft. Több alkalomra
és testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdek-
lődésüket, jelentkezésüket tisztelettel a 30/210-
5058-as telefonon várjuk.

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISE-
KET,papírrégiségeket,magyaréskülföldi bélyegy-
gyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+LED FÉNYTECHNIKAI TERMÉKEK kereske-
delme Gödöllőn is! LED szalagok, izzók, egyéb
kiegészítők széles választéka! 30/361-2270,
WWW.LEDGENIUS.HU

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron búto-
rokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztár-
gyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csil-
lárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, hét-
végén is. 30/308-9148

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan
kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket,
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénze-
ket, bizsukat ésékszereket,mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel:
06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+Eladók: Nelson 4 zónás ÖNTÖZŐREND-
SZER VEZÉRLŐ PANEL, jó állapotú LCD mo-
nitor, Samsung Galaxy tablet, új férfi dísz karóra.
Tel: 70/391-6700

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Rep-
ce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz kap-
ható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-,
Hársméz, Méz-2014. 720ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz szál-
lítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913

+HA TAKARMÁNY, AKKOR
MONTU. Táp-Termény egész év-
ben.Csirkeszezonra:Bábolnai indí-
tó: 3400Ft/zs, Nevelő: 3200Ft/
zs, Befejező: 3000Ft/zs, Ku-
korica: 58Ft/kg, Kukoricadara:
75Ft/kg, Tyúkdara: 90Ft/kg,
Árpa: 70Ft/kg, Takarmánykiegé-
szítők, Nutrafort, Jolomax, Kon-
centrátumok, Nyúltápok, Tojótá-
pok, Gáz: 3.800.-Ft/db, Plantella
tápoldatok. Cím: MONTU-DMS
KFT Gödöllő, Blaháné út 27. Ny:
H-P-ig 8-13, 14-17-ig, Szo:8-12-ig.
28/532-601, 30/7765-212

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. JÚNIUS 23. 
Megfejtés: Egyik rangos júniusi rendezvényünk 
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lados Ferencné, Ibolya u. 29., 
László Józsefné, Szabadság út 75.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Fejéregyházi Lászlóné, Palotakert 
2., Bernáth Éva, Szivárvány u. 6/a. 
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Skóza-Domján Szilvia, Deák 
F. tér 2. 
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Gerláti Józsefné, Szabadság út 15/c., Szabó Krisztina, Ko-
máromi u. 52. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Lászlóné, 
Dobó Katica u. 5/b., Vida László, Százszorszép u. 20. 

2015. június 16.16 gödöllői szolgálat

Utazz velünk
Horvátországba!
Utasaink körében Horvátország közkedvelt úti 
cél, azonban sokszor megosztja az utazókö-
zönséget, mivel tengerpartja főként kavicsos, 
köves, sziklás, sok helyen napozóteraszokkal 
kialakítva és fürdőcipő viselése ajánlott. Ho-
mokos partokat keveset találunk, azok is legin-
kább mesterségesen feltöltöttek, így aki homo-
kos partot keres, annak talán nem Horvátország 
az elsődleges úti cél. Azonban kár lenne emi-
att kihagyni ezt a gyönyörű partszakaszokkal, 
kristálytiszta vízzel, középkori városokkal és 
kulturális emlékművekkel gazdagított orszá-
got, nem beszélve nemzeti parkjairól, amelyek 
igazán lélegzetelállító színekben produkálnak 
természeti látványt a látogatóknak! Ha Ön még 
nem járt a Plitvicei-tavaknál vagy a Krka-víz- 
esésnél, akkor itt az idő, hogy egy remek nya-
ralással egybekötve ezt is megejtse!   
Bár a köztudatban így él, de Horvátország 
nem csupán az olcsó apartmanos nyaralásról 
szól! Szeretnénk eloszlatni e tévhitet, hiszen 
találunk itt bőven jó minőségű hoteleket is, 
félpanziós vagy akár all inclusive ellátással, 
családbarát szolgáltatásokkal, amelyek min-
den igényt kielégítenek!
Az Észak- és Közép-Dalmát részen egy tanul-
mányút keretében több hotelt is meglátogat-
tunk, így az ott tapasztaltak alapján van néhány 
javaslatunk, ahova érdemes lehet foglalni, hi-
szen itt biztosan jó helyen tudhatjuk utasainkat!
Íme tehát néhány ötlet a sorrendiség igénye 
nélkül: Tucepi – Bluesun Hotel Neptun***+ 
2014-ben teljesen felújított hotel, amely saját, 
kavicsos stranddal rendelkezik, jó minőségű, 
kellemes hotel.
Supetar (Brac-sziget) - Sunconnect Wa-
terman Supetrus Resort**** amely lassan 
mélyülő kavicsos partszakasszal rendelkező, 
több épületből álló szálloda, illetve ennek 
önállóan működő része a SENTIDO Kaktus 
Resort****amelyek bármelyike családosok 
és párok számára is ideális lehet.
Sibenik – Solaris Beach, amely 5 szállodából 
álló családbarát komplexum  Az üdülőköz-
pont egy kb. 4km hosszú partszakasz men-
tén helyezkedik el, amelyen több kavicsos 

partszakasz található. Ezek közül kimondot-
tan gyerekbarát hotel az Andrija****, ahol 
a gyerekek vannak a középpontban! A hotel 
arculata egy víz alatti világot próbál imitálni, 
tele jópofa figurákkal, dekorációkkal. Térítés 
ellenében aquapark is várja az utasokat! Akik 
nem gyerekkel utaznának azok is megtalálnak 
itt mindent, pl. kávézót, cukrászdát, étterme-
ket vagy akár egy hangulatos és érdekes Dal-
mát etno falut. Nekik a Hotel Ivan**** lehet 
jó választás. A komplexum vendégeit animá-
ciós programokkal, esti showműsorokkal is 
szórakoztatják. A hatalmas területen fekvő lé-
tesítmény rengeteg szórakozási és szabadidős 
lehetőséget kínál kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt!
Zaton – Zaton Holiday Resort**** szintén 
minőségi szolgáltatásokat nyújtó üdülőfalu, 
ahol az utasok mindent megtalálhatnak, ami-
re a nyaralás során szükségük lehet! Ízlésesen 
berendezett apartmanok, stúdiók és mobil-
házak várják az utasokat, igény szerint 3* és 
4*-os kategóriában. Utasaink visszajelzése 
alapján is tökéletes választás a családosok 
körében, homokos tengerpartjának és árnyas  
apartmanjainak is köszönhetően!
Ha felkeltettük érdeklődését, keresse fel 
irodánkat, sokszínű katalóguskínálattal és 
foglalási rendszerrel állunk rendelkezésére, 
amelyen keresztül gyorsan tudjuk nézni az ak-
tuális szabad helyeket és árakat, akár a fenti 
hotelek valamelyikére!


