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• TerJeszTői ára: 75 fT

A Tigáz 10 millió forintos támogatásának köszönhetően kívül-belül megszépült a Palotakerti
Óvoda.
(3. oldal)
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Idén is színes programok várták az érdeklődőket a már hagyományos Úrrétitó-ünnepen.
(4. oldal)

Sporttánc: Magyar bajnok lett a Horváth Léna,
Virágh Gyöngyvér páros (Jumpers TSKE) a junior modern kategóriában.
(8. oldal)

Jó tanulók,
Jó sportolók

MINDENKIT VÁRTAK A NAGY KALANDOK

Múzeumok Éjszakája
Éjfélig tartó zenés forgatag várta az érdeklődőket
a Múzeumok Éjszakáján.
Június 20-án délutántól
éjfélig 13 helyszínen több
mint 70 programból válogathattak az érdeklődők.
A kiállítások, bemutatók,
játékok és koncertek ezreket vonzottak.

Fotó: Reményi Krisztián

Az évről évre egyre nagyobb
érdeklődés mellett megtartott
múzeumi ünnepnek a gödöllői
múzeumok és egyéb kulturális
intézmények rendszeres résztvevői, s idén is színes programokkal csábították valamennyi korosztály képviselőit. A központi helyszín
ezúttal is a főtér volt, ahonnan a városi múzeum, a Művészetek Háza, a
Királyi Kastély, a Chopin zeneiskola, a városi könyvtár és a Levendula

Galéria gyalog is pár perc alatt megközelíthető, a valamivel távolabbi
helyekre, a GIM-házba, a Királyi Váróba, a Ferenczy Múzeum Régészeti
Látványraktárába, a Civil Közösségi
Házba, a SZIE Gépmúzeumába és az

egyetemi könyvtárba pedig ingyenes
buszjárat szállította azokat, akik nem
vállalták a kicsit hosszabb gyaloglást.
Az est folyamán a városnéző kisvonat
is közlekedett, ez azonban csak a főtéren állt meg.

A Művészetek Házában tartották
meg a 2014/15. tanévi „Jó tanuló, jó
sportoló” díjátadó ünnepséget, ahol
8 intézmény több mint 500 olyan tanulójának adtak át jutalmat, akik az
országos tanulmányi és diákolimpia

Az est két új kiállítást kínált
az érdeklődőknek: a Művészetek Házában Fekete Nóra textilművész munkáiból nyílt tárlat, a Levendula Galériában pedig gyermekmese illusztrátorok
– Bada Márta, Csillag István,
Dercsényiné Horváth Gabriella, Horváth Csilla, Hódi Rezső,
Ilyés Juli, Káposztás Judit,
Kovács Gabriella, Kun Fruzsina, Mácsai Mária, Rofusz
Kinga, Szalma Edit, Szegedi
Katalin, Szekeres Erzsébet,
Szentiványi-Székely
Enikő,
Sulyovszky Sarolta és Tóth
Lívia – munkáit mutatták be. A
színház rajongók sem szűkölködtek a
választékban, hiszen a gyerekeket a
Garabonciás Színtársulat szórakoztatta a múzeum udvarán, ahol a Bagdadi
tolvaj című előadást tekinthették meg.

versenyeken, valamint zenei versenyeken kimagaslóan teljesítettek. A
tantestületek javaslatai alapján 11-en
érdemelték ki iskolájuk „Jó tanuló, jó
sportolója” elismerését.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 8. oldalon)
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Mégis kinek A dolgA?

Temető gondok
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A Dózsa György úti temetőben az utóbbi időben nem a megszokott rendezett környezet fogadja a látogatókat, egyre több sír környezete
elhanyagolt. A látvány érthetően sokakat felháborít, és többen kérdezik, miért nem teszik végre rendbe az illetékesek. A problémával sokan
megkeresték az önkormányzatot és a VÜSZI-t
is, ahol a legtöbben meglepődtek, nem jó helyen kopogtatnak.
Mivel városunkban nincs köztemető, Gödöllő
önkormányzata a temetési szolgáltatás biztosítására megállapodást kötött a Dózsa György
úti terület tulajdonosaival, a gödöllői katolikus,
és a gödöllői református egyházközséggel, a temetői közterületek, utak karbantartását pedig a
VÜSZI munkatársai végzik, ez a nonprofit kft.
alapfeladatai közé tartozik – tudtuk meg Lantai
Csabától, a VÜSZI igazgatójától, aki azonban
kiemelte, a sírok rendben tartásáról a hozzátartozók kötelessége gondoskodni. Erről az érintettek a temetőben több helyen is találnak tájékoztató táblákat.
Szintén a VÜSZI üzemelteti a város által megépített urnafalat és a ravatalozót is, ez utóbbi
használatáért a temetéseket végző vállalkozók
szerény, mindössze néhány ezer forintos bérleti
díjat fizetnek épp úgy, mint az egyéb, például
a sírkő állítással kapcsolatos munkákért – aminek összegét egyébként önkormányzati rendelet
szabályozza, hasonlóan, mint a gépkocsik behajtásának díját. Bár sokan azt hiszik, hogy a
sírhelyekért fizetett pénz a VÜSZI számlájára
érkezik, ez nem így van, az a tulajdonos egyházakhoz folyik be. Az elmúlt évben a VÜSZI-nek
a temetői díjakból összesen 13 602 000 forint
bevétele származott, ami azonban meg sem kö-

zelíti a kiadásokat. A temetőben végzett munkák, a már említett utak, sírokhoz nem köthető
területek karbantartása és a hulladék gyűjtés és
szállítás ugyanis 21.161.000 forintot emésztettek fel. A munkákat napi szinten 2 fő nyolc
órában, és 1 fő hat órában foglalkoztatott munkatársuk végzi a helyszínen. A hulladékgyűjtő
edények közül a kisebbeket napi szinten ürítik,

az 1,1 m3-eseket és az 5 m3-eseket pedig amint
megtelnek. Nagy hangsúlyt helyeznek a temető
rendezettségére, amit az is jól mutat, hogy az
elmúlt években jelentős fejlesztéseket is véghezvittek, így például városi, valamint pályázati pénzből készült el a korábbinál sokkal kulturáltabb, a helyhez méltóbb kerítés is. Lantai
Csaba kitért arra is, korábban előfordult, hogy
azokon a helyeken, ahol például nehezen voltak
megközelíthetők a sírok, azokat annak ellenére
rendbe tették, hogy nem az ő dolguk volt, de
miután ebből többször is probléma keletkezett
– az elhunytak hozzátartozói reklamáltak pl. az
apróbb fűkaszálék szóródása miatt, vagy azért,
mert a vágódamil nyomot hagyott a sírkő alsó
részén – ezt beszüntették. A VÜSZI azokat a
munkákat végzi el, ami a hatáskörébe tartozik,
így például nem az ő dolga a nagyobb fagyökerek eltávolítása sem – amivel szintén gyakran
keresik meg a hozzátartozók. Ilyen ügyekben a
temető tulajdonosai az illetékesek.
jk

Képviselő-testületi döntések
Támogatás az egészségügyi
központnak

Beszámolt a sport közalapítvány

A képviselő-testület arról döntött, hogy
tartalékkeretéből 3,2 millió forinttal
támogatja a Tormay Károly Egészségügyi Központ orvosdiagnosztikai eszközeinek, berendezéseinek beszerzési,
illetve javítási költségeit. Az alacsonyan tartott egészségpénztári finanszírozásból a beszerzést illetve a javítást
az intézmény saját maga megoldani
nem tudja.
A támogatási összegből beszerezhető,
javítható a tüdőgondozó intézetben automata röntgenfilm-előhívó berendezés, a nőgyógyászati szakrendelőben
ultrahang készülék, klaviatúra, a laboratóriumban klór ion-mérő elektróda, valamint folyamatos áramellátását
biztosító szünetmentes áramforrás,
a fizikoterápiás szakrendelésre kombinált fizikoterápiás készülék, a központi sterilizálóban hőlég-sterilizáló
berendezés javítása, a gyermekfogászaton fogászati kezelőegységhez tartozó mikromotor.
Megszüntették ugyanakkor a Tormay
Károly Egészségügyi Közalapítványt,
mivel célját a forráselapadásból származó gazdasági nehézségek miatt már
nem tudja teljesíteni. A múlt évben a
közalapítványnak nem volt számításba vehető pénzforgalma, mivel felosztható bevételt sem ért el. Bevétele
nem lévén nem volt lehetősége orvosi
műszerek beszerzésére, korszerű szűrővizsgálatok megszervezésére.

A képviselő-testület beszámolót fogadott el a Gödöllői Sport Közalapítvány
Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2014. évi tevékenységéről. A
közalapítvány célja a város sportjának
támogatása, a szabadidősport segítése,
az utánpótlás-nevelés eszközeinek bővítése, a sportban és a sportvezetésben
kiemelkedően eredményes munkát
végző személyek anyagi és erkölcsi
megbecsülése, továbbá az önkormányzat tulajdonát képező sport célú ingatlanrészek sporttevékenység és egyéb
rendezvények céljára tanítási időn kívül történő bérbeadása.
A gazdálkodása során elért eredményét közhasznú tevékenységre fordítja.

Az IPOSZ székház lehet az új
Civil Ház
Szándéknyilatkozatot fogadott el a
képviselő-testület a Gödöllő és Vidéke
Ipartestület Dózsa György úti székházának hasznosításra történő átvételéről.
Az elképzelés szerint az épület felújítása után ez lenne a Civil Ház. A jelenleg a Szabadság úton található Civil
Ház az épület adottságai, elsősorban
helyiségei belső elhelyezkedése miatt
egyre kevésbé felel meg a civil szervezetek, közösségek igényeinek.

A lAkóingAtlAnok érintése nélkül

Egyirányú út épülhet a fenyvesi területen
Június 16-án lakossági fórumon ismertették a
tervezők a fenyvesi csapadékvíz elvezetésre és
útépítésre készült azon tervet, mely alapján a
Fenyvesi főút teljes hosszában 3 méter széles, a
Tavasz utca felől egyirányú forgalmat bonyolító aszfaltút épülhet. Ez a megoldás egy utcában
lévő lakóingatlan területét sem érinti, s csak néhány, zömében idős fát kell kivágni.
A fórumot Gémesi György polgármester és
Szűcs Józsefné önkormányzati képviselő hív-

ta össze a Damjanich iskola színháztermébe.
A megjelentek előtt a város vezetője elmondta,
hogy ha az érintett ingatlantulajdonosok kétharmada támogatja, akkor a többi érintettnek
tudomásul kell vennie a beruházást. A kiviteli
terv készítését a város fizeti, a 157 millió forintra becsült építési költség 2/3-át az önkormányzat fedezi, ez a pénz rendelkezésre áll, 1/3-át
a lakosságnak kell előteremtenie, tette hozzá a
város vezetője. Az építés előtt ki kell cserélni
a Fenyvesi főút alatti ivóvízvezetéket, ennek a
költsége nem ezt a beruházást terheli.
A tervek hosszabb ideje készülnek, a változatokat a múlt év novembere óta a godollo.hu önkor-

Új gyepmesteri telep épül
A gödöllői vásártéren, önkormányzati
területen alakítják ki a tervek szerint
november 30-ig az új, önálló gyepmesteri telepet. A menhely jelenleg
ideiglenes jelleggel, rövid távra szóló
szerződés keretei között működik Szárítópusztán, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanban.
Az új telepen két darab, egyenként 12
méter hosszú konténer szolgál majd
egymás mellett az ebek kenneljeinek
elhelyezésére, a harmadik konténerben tárolják majd az élelmiszert, s abban kap helyet az elkülönítő és orvosi
szoba. A negyedik konténer irodaként,
öltözőként és zuhanyzóként funkcionál. A terület város felőli oldalát növényzettel eltakart teli betonkerítéssel
alakítják ki zajvédelmi és esztétikai
céllal.

Tulajdonrész és részvények
értékesítése
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a Gödöllői Geotermia Zrt-ben lévő 10
százalékos önkormányzati tulajdonrészét értékesíti a többségi tulajdonosnak. A társaságot azért alapították
2010-ben, hogy a város környezetében
lévő geotermikus potenciált kiaknázva geotermikus erőmű épüljön a helyi
szükségletek kielégítésére, elsősorban
a távhőszolgáltatás új energiaforrásaként. Az elmúlt időszakban sikeres
kutatófúrást nem sikerült végrehajtani. A további kutatások költségigénye
igen jelentős és a jelen időszakban pá-

mányzati portálon is meg lehetett tekinteni.
Az ingatlanonként 400-500 ezer forintos hozzájárulást egyben is be lehet majd fizetni, de
igénybe véve a Fundamenta Lakáskassza Zrt.
konstrukcióját, amihez 30 százalékos állami támogatás jár, tízéves futamidő mellett havi 5.000
forint befizetéssel is megoldható a hozzájárulás,
tájékoztatta a résztvevőket Torda Edit, LPT országos vezető. A hitel felvételét a megalakítandó
társulat intézi majd. Magasabb, körülbelül 9000
forintos havi befizetés mellett a futamidő öt évre csökkenthető.
Szűcs Józsefné javasolta az érintetteknek, hogy éljenek a hosszú idő
után megnyíló lehetőséggel, mert
nem a pénzben van az érték, hanem
abban, amibe fektetik. A szilárd burkolatú út a vízelvezetéssel együtt
jelentősen javítja majd a lakókörnyezetet.
A fórumon a lakosság részéről felmerült, főként a csapadékvíz-elvezetést érintő
kérdéseket a közeljövőben helyszíni bejáráson
igyekeznek megválaszolni.
Amennyiben a Fenyvesi csapadékvíz elvezetésben és útépítésben érintett lakók összefognak,
ősszel a közbeszerzési eljárás, tavasszal a kivitelezés kezdődhet, mondta összefoglalójában
Gémesi György, aki hangsúlyozta, hogy a szervezésben és a lebonyolításban nagyon számít a
területi képviselő és a lakosok együttműködésére, aktivitására, hiszen a fejlesztés hosszú időre
meghatározza Gödöllő egyik legrégibb utcájának és környezetének arculatát.

lyázati forrás sincs, középtávon nem is
várható.
Ugyancsak elfogadták a döntéshozók
az Invitel Távközlési Zrt. által tett vételi ajánlatot, amely szerint a társaság
főrészvényese, a Magyar Telecom B.
V. megvásárolja az önkormányzat tulajdonában álló 17 darab 1.000 Ft névértékű részvényt a névérték és 100
ezer forint vételáron. Az Invitel többszöri átalakulása során az önkormányzati részvények értéke az átalakulásokat kísérő gazdasági folyamatok
hatására időről-időre csökkent, az önkormányzatok jelenléte a társaságban
mára már súlytalanná vált.

Forrás: állami tulajdonból
városit
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat által 2007 óta használt, a magyar állam tulajdonában és a
Nemzeti Agrár és Innovációs Központ
kezelésében lévő, a Ganz Ábrahám
utcából elérhető felépítmények és a
hozzájuk tartozó földterület ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását kérelmezi a város a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél. A tulajdonba vétel
felhasználási célja, a segítendő feladat
szociális ellátás.

Felülvizsgálták a lakásgazdálkodást
Felülvizsgálta a képviselő-testület az
önkormányzat
lakásgazdálkodását.
A város tulajdonában 143 lakás van,
amelyeket – helyi rendelet előírá-
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sai szerint – szociális, költségelvű és
munkakör ellátásának elősegítése célú
bérbeadás keretében hasznosít.
Az elmúlt hónapokban minden lakás
jogviszonyát áttekintették és azokat öt
csoportba sorolták: eladásra javasolt
lakások; bérbeadásra javasolt lakások,
azaz a jelenlegi lakásbérleti szerződések fenntartása; felmondásra javasolt
lakásbérleti szerződések; tartalékolásra, ismételt bérbeadásra, illetve felújításra és tartalékolásra vagy ismételt
bérbeadásra javasolt lakások; üres,
lezárt, gazdaságosan fel nem újítható,
ismételten bérbe nem adható lakások.
A képviselő-testület az előterjesztést elfogadva hozta meg döntéseit.
Ugyancsak a június 11-i ülésen módosították az önkormányzati tulajdonú
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi rendeletet.

Módosított szabályzatok
Jóváhagyta a képviselő-testület az
Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti
és működési szabályzatait valamint
az azok mellékleteit képező szakmai
programokat.
A módosítás azért vált szükségessé,
mert törvényi rendelkezés miatt áprilistól mindkét intézmény gazdasági
feladatait a polgármesteri hivatalnak
kell ellátnia. Az elmúlt években történt
jogszabály módosításokat is figyelembe vették a szabályzatok és programok
felülvizsgálata során.
lt
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tízmilliós támogatást adott a tigáz a palotakerti óvodának

Megújulás segítséggel
Kívül-belül megszépült a Palotakerti Óvoda. A felújításban
a Tigáz közel 100 önkéntese
vett részt, akik a beltéri munkák mellett az intézmény kertjét is saját kezűleg újították
meg. Az ünnepélyes átadásra
június 18-án került sor.
A 10 millió forint értékű felújítás során
a B épület udvarát gyepszőnyeggel és
gyöngykaviccsal portalanították, a játékokat itt is és az A épületnél is lefestették, a régi sportpálya helyén pedig
műfüves focipályát alakítottak ki.

Az épületben lévő nyolc csoportszobából hatot újrafestettek (kettőt
a múlt évben az óvoda már rendbe
tett), és valamennyi új linóleum burkolatot kapott. A megszépült környezetbe hamarosan 180 db új gyermekszék és hozzá való kisasztalok is
érkeznek.
A Tigáz számára rendkívül fontos
a társadalmi felelősség vállalás, ezért
indította el néhány éve azt a kezde-

ményezést, hogy azokon a településeken, ahol jelen vannak, megszépítenek egy-egy óvodát – hangzott el
az átadási ünnepségen, ahol a Tigáz
részéről Lorenzo Maina kommunikációs igazgató elmondta, korábban
Miskolcon és Debrecenben volt hasonló kezdeményezésük.
A Palotakerti Óvoda felújításáról
a múlt évben született meg a döntés,
amiben az is jelentős szerepet játszott,
hogy városunkban található a cég legnagyobb elosztó kft-je – erről Fabrizio Dassogno, a Tigáz elnöke tájékoztatta a résztvevőket. Mint mondta,
a munkában 100 munkatársuk vett
részt, akik az elmúlt napokban hajnalban indultak el
többek között Debrecenből Miskolcról, Szolnokról és
Hajdúszoboszlóról
– és természetesen
Gödöllőről, hogy
megszépítsék a környezetet a gödöllői
gyerekek számára.

Soós Gábor, a
Tigáz DSO Kft.
igazgatója úgy fogalmazott, az egész
olyan volt, mintha
a televízióban valamelyik „nagy házalakítás” műsorba
csöppentek volna,
de kiváló csapat
dolgozott együtt a
közös célért.
Ezt megerősítette Varga Lilla, az
óvoda vezetője is, aki könnyeivel
küszködve köszönte meg és csodának
nevezte azt, amit az elmúlt napokban végbevittek a Tigáz önkéntesei.
„Nem csak szebb és komfortosabb
lett az intézmény, hanem sokkal
gyermekbarátabb és egészségcentrikusabb is. A felújítással olyan terhet
vettek le a vállunkról, melynek megoldására támogatás nélkül, önerőből
nem nyílt volna lehetőségünk.”
Az önkormányzat részéről Pecze
Dániel alpolgármester köszönte meg
a nagylelkű segítséget, és méltatta a
(bdz)
kezdeményezést.

A Polgármesteri Hivatal
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy

dr. Gémesi György polgármester
júliusi fogadónapja munkaszüneti nap,
az augusztusi pedig igazgatási szünet miatt elmarad.

ÖsszekÖtnék a metróval és új pályát kapna a gÖdÖllői Hév

A héten dönt a fejlesztésről a főváros
Bár áprilisban kikerült a 2014-2020
közötti uniós költségvetési időszakban támogatandó projektek közül a
HÉV és a 2-es metró összekötése és
y fejj
az ehhez kapcsolódó valamennyi
lesztés, úgy tűnik,
mégis reménykedhetünk a megújulásban, a főváros
ugyanis lapzártánk
után dönt a projekt
pályázat
nélküli
megvalósításáról.
A gödöllői HÉV
és a 2-es metróvonal
régóta tervezgetett
összekötése bruttó
306 milliárd forintot
emésztene fel. A beruházás részeként egy újabb nettó 60
milliárdos járműtendert is le kellene
bonyolítani. A beruházástól természetesen az autóforgalom csökkenését, a
közösségi közlekedést választók számának növekedését várják, mivel a

vonalak összekötése átszállásmentes
kapcsolatot biztosítana Csömör és a
Déli pályaudvar között.
A megvalósíthatósági tanulmány
számításai szerint 15 pperc menet-

idő-megtakarítás várható Gödöllő és
a Déli pályaudvar között, miközben
a menetidők jellemzően 30 százalékkal csökkennek.
A tervek szerint a metróüzem határa az Örs vezér terénél maradna,

amelyen túl HÉV-szerelvények közlekednének Cinkotáig, Kerepesre,
Csömörre, valamint Gödöllőre. A két
vonal találkozásában lévő Örs vezér
p
terét átépítenék.
Az M31-es autópálya és Gödöllő közötti
szakaszon teljesen új
nyomvonalon haladna
a gyorsvasút, helyet
cserélne a HÉV és a 3.
számú főút.
A projekt részletes
megvalósíthatósági tanulmánya elkészült. A
soron következő feladat
a projekt engedélyezési
terveinek, illetve az első
építési ütem kivitelezési terveinek elkészítése, a szükséges
összes alátámasztó dokumentummal
együtt.. A tervezési munkákra jövőre
és 2017-ben egy-egy milliárd forint
szükséges.

A GÖDÖLLŐI 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.

a próbaüzem során a gÖdÖllői szennyvíztisztító-telep teljesíti a Hatósági
előírásokban megszabott Határértékeket
Gödöllő Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program keretében 1,253 milliárd Ft támogatással valósítja meg a városi szennyvíztisztító telep
korszerűsítését.
A 2015. február 27-én megkezdett, fél
év időtartamú próbaüzem során a kivitelezőnek igazolnia kell, hogy az általa alkalmazott technológia megfelel
a hatósági elvárásoknak és az előírt határértékek alatt marad a telepből kibocsátott tisztított szennyvíz szennyezőanyag-tartalma.
Ahogy arról már 2014 szeptemberében is írtunk, az új műtárgyak tavaly
őszi üzembe helyezésével a korszerűsítés előtti 30-35 mg/l összes nitrogén
tartalom 10-12 mg/l mértékűre csökkent.
Most, a teljes létesítmény próbaüzemű működésekor, a mért értékek alapján
kijelenthető, hogy a nitrogén mellett valamennyi komponens vonatkozásában
teljesíti a városi szennyvíztisztító telep az előírásokat.
A részletes akkreditált mintavételi és laborvizsgálati eredmények az
alábbi táblázatban tekinthetők meg:

(ny.f.)

A próbaüzem tervezett augusztus végi zárásáig folyamatos a telep technológiájának finomhangolása, a minél kedvezőbb üzemeltetési paraméterek elérése érdekében.
A tisztított szennyvíz minőségének javulásával megszűnik a telep korábbi bírságfizetési kötelezettsége és csökken a környezetünkbe jutó szennyezőanyag mennyiség, ami nem csak a tisztított szennyvizet befogadó Fiók-Rákos-patak ökológiájára van jó hatással, hanem a város déli ivóvízbázisára is,
csökkentve annak szennyezési kockázatát.
(x)
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Úrréti tóünnep
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Civil

Az utolsó kicsengetés

Vízi és szárazföldi játékok, koncertek, sportbemutatók és versenyek

egyaránt kitartottak – végül az eső
adta fel.
A sárkányhajózást és a Vízen járók
egyesülete vezetésével lebonyolított

várták a szabadtéri kikapcsolódásra
vágyókat vasárnap az Úrréti-tó part-

versenyeket legalább annyian várták,
mint az esti lampionos tárogató kon-

hintázhattak, vagy ha akartak, ők is
táncra perdülhettek, most pedig, vár-

ján. A már hagyományosnak tekinthető tóünnepen közel ötszázan vettek
részt. Bár az időjárás megpróbálta
szétkergetni a Blaháért Társaság és
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub által a
partra invitáltakat, kicsik és nagyok

certet, vagy
a Táncz-e Váty zenekar utcabálját.
Aki nem akart csónakba pattanni, az
választhatott a színpadi programok
vagy a finom falatok közül. A gyerekek kedvükre ugrálhattak, vagy

hatnak egy évet a következő ünnepig.
De abban mindenki biztos lehet, legközelebb is ugyan ilyen jó hangulatú
programban lesz majd része!
jk

Gyermek kalandok a Ficak galériában
Lezárult a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület Kalandra fel! című,
hat állomásos pecsétgyűjtó akciója.
A városi óvodások számára meghirdetett játék az Arbofeszten ért véget,
ahol a résztvevők leadták a játék során
készített tablókat. Június 19-én ezekből
nyílt kiállítás a Művészetek Háza Ficak
galériájában. A megjelenteket az egyesület részéről Györfi Beáta, az Abrofeszt Alkotói Kör részéről pedig Kovásznai-Szász Gergely köszöntötte. A
kiállítás szeptemberig látható.

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI KERÉKPÁR TÚRA
A Csömöri Bringafesztivál keretében immár hagyományt teremtve idén is megvalósult a Gödöllői kistérségi kerékpár túra, ahol a Csömör település polgármestere,
Fábri István vezette kerékpározók egy nap alatt több, mint 70 km-t tekerve járták
be kistérségünket. A Csömör – Budapest (XVI és XVII ker.) – Pécel – Isaszeg útvonalon Gödöllőre érkező több mint 70 kerékpárost Gödöllőn a Művészetek Háza
előtt Tóth Tibor önkormányzati képviselő, a gödöllői Kerékpáros munkacsoport
vezetője és Kovács Gergő Péter kistérségi referens fogadta gödöllői kerékpárosok társaságában. Köszöntőjében Tóth Tibor elmondta, hogy Gödöllőn elindult a
Kerékpáros Barát Város Program, melynek keretében kerékpáros nyomvonalak
kerültek kialakításra és kerékpár támaszokat helyeztek el a város több pontján. A
gödöllői bicajosokkal kiegészült túra csapat a kijelölt kerékpáros nyomvonalon
haladva ellátogatott a Máriabesnyői templomhoz. Rövid pihenőt követően tovább
haladtak Szada felé, majd a Mogyoród – Kerepes – Kistarcsa – Nagytarcsa útvonalon át érkeztek Csömörre.
GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Segítség a csángóknak és a kárpátaljai magyar gyerekeknek
Egyesületünk ezen a nyáron is szeretné vendégül látni a moldvai Lészped község magyarul
tanuló legügyesebb diákjait, immár 8. alkalommal, valamint a kárpátaljai Nagymuzsaly községből 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 hazautaznak.
Akik nem tudnak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérjük hogy pénzbeli támogatásukat 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

Tanévzáró ünnepségek sokaságával vette kezdetét országszerte a vakáció. Így
volt ez a Damjanich János Általános Iskolában is, ahol a gyerekek műsora
félreérthetetlenül jelezte a szünidő kezdetét. A végső kicsengetés előtt azonban hosszan sorolták a tanév tanulói sikerekben megnyilvánuló eredményeit.
Szűcs Józsefné igazgató
számos kollégájának külön is köszönetet mondott
a munkájáért,
majd Gémesi
György méltatta a nyugállományba
vonuló iskolavezetőt, akit
Polgármesteri Ezüstéremmel tüntetett ki a tanévzáró népes közönsége előtt.
A város vezetője elmondta, hogy Szűcs Józsefné négy évtizeden át tanított,
Aszódon kezdte a pályát, majd Isaszegen töltött három évet és gyorsan lehorgonyzott a besnyői iskola mellett, ahol 36 évig dolgozott, ebből 24 évet
igazgatóként.

BLAHAI NYÍLT NAPOK

Helyszín: Gödöllő, Blaháné út 45., Idősek Klubja
A nyílt napok által szeretnénk megismertetni Önökkel a Blahai Idősek Klubját.
Július 1., 9.30-tól: Kreatívkodjunk! Álomfogó készítése. Többféle kreatív
technika bemutatása, elsajátítása.
Kulturális élet és szabadidős tevékenységek idős korban
13.30: Dr. Czukor Péter – Szájhigiéné fontossága a fogazat megtartása érdekében
14.30: Idősek is elkezdhetik! Átmozgató torna különböző sportszerekkel
15.00: Aszódi Könyvtárlakók Tánccsoport – Társastánc bemutató latin és
standard táncokból
16.00: Gödöllői Kutyasport Központ – Halász Árpád, Szabó Laura irányításával – Kutyusok ügyességi bemutatója
Július 2., 12. 00-tól:
Kerti parti, szabadban főzéssel, zeneszóval, énekkel.
A jó ebédhez zene szól meglepetés vendéggel!
KEDVES TAGOK, MOZGÁSSÉRÜLTEK!
Következő alkalommal július 1-én, szerdán 16-17 óráig vár minden mozgássérült személyt, érdeklődőt fogadóórára a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja.
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
www.godolloi-civilek.hu
Telefon: 06-30-2952456

E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
www.mozgasserultek.hu

2015. júniuS 23.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Tündérmese?
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer
egy szépséges szép hercegkisasszony,
akit Erzsébetnek hívtak. Messze Bajorországban lakott szüleivel és testvéreivel, akiket nagyon szeretett. Ha
csak tehette, járta az erdőt, a mezőt,
lovagolt és nagyon boldog volt. Egy
szép napon levél érkezett a császári
udvarból, hogy az ifjú császár házasodni szeretne, és feleségül venné a
kis hercegnő nővérét. Útnak is eredtek,
ám amint a császár és Erzsébet megpillantották egymás, azonnal szerelem
lángolt fel szívükben, és tudták, őket
az Isten egymásnak teremtette. Szerelmük olyan erős volt, hogy még a szigorú udvari szabályokat, és a császár
anyjának ellenállását is legyőzte. Öszszeházasodtak, és …
Nos, eddig tartott a tündérmese, ami
nem is mese, hanem valóság.
Azt hiszem, már sokan kitalálták, hogy
a hercegkisasszony nem más volt, mint
Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, a mi Erzsébet királynénk, akit mi
magyarok is gyakran csak Sisiként emlegetünk, az ifjú császár pedig Ferenc
József. Az ő történetük tényleg olyan,
pontosabban úgy kezdődik, mint
ahogy a tündérmesék, amiknek a hősei
azután boldogan élnek, amíg meg nem
halnak. Nos, nem véletlenül szoktuk
mondani… ezért tündérmese.
A valóság egész más. Egy uralkodói
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családban annak idején nem igen volt
szokás szerelemből házasodni, hiszen
mindent alá kellett rendelni a birodalom érdekeinek. A császárnak nem az
volt a dolga, hogy szerelmes legyen,
hanem az, hogy uralkodjon és gyarapítsa a birodalmat, a feleségének pedig
az, hogy trónörököst szüljön. A napnak
minden percét szigorú szabályok határozták meg, itt senki sem azt csinálta,
amit akart, hanem azt, ami a feladata
volt. Itt mindenkibe belenevelték a kötelességtudatot, az érzelmektől mentes, fegyelmezett magatartást. Ebbe a
környezetbe csöppent bele a tizenhat
esztendős fülig szerelmes Erzsébet,
maga mögött hagyva a boldog gyermekkort, a szerető családot, a szabad,
protokollmentes nevelést. Tudta, hogy
nem lesz könnyű dolga, de hát mit szá-

mított mindez, hiszen együtt lehetett
imádott Ferencével… már amikor az
nem tanácskozással, vagy egyéb hivatalos elfoglaltsággal töltötte még az
éjszakát is.
Alison Pataki most megjelent regénye
nem tündérmese. A szerző igyekszik
reális képet festeni az uralkodó család
mindennapjairól, arról a kemény világról, amiben nem az érzelmek, hanem
a birodalom érdekei diktálnak és állnak mindenek felett. Egy a birodalom
irányításával túlterhelt férj, egy a fiának minden segítséget megadni akaró
anya, és egy szerelmes ifjú feleség
mindennapjaiba pillanthatunk bele,
olyan világba, ahol az ifjú császárnénak el kell temetnie álmait. A Habsburg-birodalom sokak által irigyelt
első asszonya időközben megtanult
küzdeni, átlátni az intrikákon és olyan
népszerűségre tett szert, ami több, mint
száz esztendő után is töretlen. Boldogan éltek, míg meg nem haltak? Nos,
hogy a lángoló szerelem mennyi ideig
tartó boldogságra volt elegendő, azt
ma is sokan találgatják, mint ahogyan
azt is, milyen kapcsolat fűzte Erzsébetet Andrássy grófhoz. Hogy Allison
Pataki jól következtetett-e nem tudhatjuk. Akik tudták az igazságot, már rég
Bécsben, a kapucinusok templomának kriptájában, és Tőketerebesen az
Andrássy mauzóleumban nyugszanak.
Történetüket azonban most újabb izgalmas regényként olvashatjuk.
(Allison Pataki: Sissi – Az ifjú császárné)
nyf

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.

Új kiAdvány gödöllő történelméről

„Birodalmam alatt…”
A Királyi Váróban mutatták be június 15-én a Gödöllői Városi Múzeum legújabb kiadványát, ami egy

Gödöllő madártávlatból
Tardy Tamás légifelvételei egymás után varázsolják el a szemlélőket a facebookon, számtalan követője várja nap
mint nap az új képeket, amik városunknak azt az arcát mutatják meg, amit csak a levegőből láthat a szemlélő. Hogy
mit láthat az, aki a város fölé emelkedik, az most kiderül a városháza első emeleti folyosógalériáján sétálva is, a fala-

kat ugyanis Tardy Tamás képei töltötték meg. Ne keressünk koncepciót – mondta kérdésünkre –, mivel a teljes várost
szerette volna megmutatni, az nevezetesebb műemlékeket épp úgy, mint azt, hogy festenek lakótelepeink a magasból,
vagy azt, mit lát a fölöttünk elrepülő madarak. A falakra több mint száz kép került fel.
jk

Szimfonikus koncertek – kedvezménnyel
Érdemes előre tervezni a koncertprogramokat, ugyanis már csak alig több, mint egy hónap van
hátra, amíg kedvezményesen vásárolható meg a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 2015/2016
évre szóló bérlete, ami négy különleges koncerten való részvételre ad lehetőséget.
Az ősszel induló sorozat négy hangversenyt kínál. Szeptember 26-án Beethoventől a VI. F-dúr szimfónia Op. 68
„Pastorale”, Mozarttól A - dúr klarinétverseny KV 622 és Kodálytól a Marosszéki táncok csendül majd fel. November 21-én egy „Romantikus est”várja a zenebarátokat Mendelssohn és Brahms műveiből, február 13-án pedig
„Francia -orosz estre” kerül sor, ahol Fauré Requiem op 48. és Borogyin II. szimfóniája csendül fel.
A bérletsorozat záró koncertje április 16-án különleges rendezvény lesz, amivel a zenekar az 50 éves Gödöllő előtt
tiszteleg. A jubileumi eseményen Erkel ünnepi nyitányát, Beethoven G-dúr zongoraversenyét op.58, valamint Orbán Veronai vázlatok és Sztravinszkij Tűzmadár- szvitjét szólaltatják meg.
A bérlet elővételben, július 18-ig 8.900, diákok és nyugdíjasok számára 6.900 ezt követően pedig teljes áron,
11.400, diák és nyugdíjas kedvezménnyel pedig 9.400 forintért vásárolható meg a Művészetek Házában, a Belvárosi Jegyirodában.
bj

kis időutazásra is lehetőséget adott.
A Gödöllői Múzeumi Füzetek
legújabb darabja a 2011-ben megrendezett Barokk Évbe kalauzolja
az olvasókat, gróf Grassalkovich
Antal korába. Gödöllő egykori birtokosát, a mecénást és a magánembert igyekezett bemutatni a 2011.
szeptemberében
megrendezett
konferencia, ahol számos érdekes
előadást hallhattak az érdeklődők,
Poór János, Beke Margit, Kerny
Terézia, Lábadi Károly, Papházy János, Pataki Katalin, Czeglédi Noémi, Szőke Balázs, Fábián Balázs, Kerényi B. Eszter.
A kötetet szerkesztette: Czeglédi

Noémi. A tanácskozás tanulmányait
most könyv formában is olvashatják. A bemutatón dr. Soós István
történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének
munkatársa mondta el
gondolatait a megjelentetett tanulmányokról,
ami könyv formájában
megvásárolható a múzeumi boltban, vagy
digitálisan letölthető a
jk
városi múzeum honlapjáról.
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Város-Kép

Mindenkit vártak a k
ka
alandok

Múzeumok Éjszakája
(folytatás az 1. oldalról)

A kastélyparkban a Waldorf iskola Shakespeare Szentivánéji álom című
művét, a Művészetek Házában a Club Színház a Magyar Zombit mutatta be,
a Civil Közösségi Házban interaktív élményszínház várta a látoggatókat, a
könyvtárban pedig a Tiszta szívvel irodalmi színpad mutatta be a Szentivánéji álomka című előadást.
Mindezek mellett koncertek, zenés táncos produkciók, irodalmi előadások
várták az érdeklődőket.
k számára,
A szervezők ezúttal is külön programmal készültek a gyerekek
akik idén is pecsétgyűjtő játékban vehettek részt, amiket azután ajáánd
déko
okraa
válthattak be.
A tizenhárom helyszínen több, mint hetven program várta az érdeklődőket.
Valamennyi felsorolására nem vállalkozhatunk, fotó-összeállításunk azonban
átfogó képet nyújt az eseményekről.
(k.j.)

A részletes fotó-összeállításunk Gödöllő város hivatalos
Facebook-oldalán található: www.facebook.com/godollovaros

Fotók: Balázs Gusztáv, Danis János, Korondi Judit, Reményi Krisztián, Tatár Attila
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GÖDÖLLŐ FÁJA 2015 SZAVAZÁS

1. HADNAGY ANNA – BILOBIL FA
ZOMBOR U. – KÖZTERÜLET
A Zombor utca 1. szám mögötti lakótelepen található egészséges fa.
40 éves, a lakótelep parkosításakor
ültették. A fa becsült magassága: 12
méter, törzsének átmérője: 70 cm,
lombkoronája: 4 méter annak magassága pedig: 12 méter.
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Élő-Világ

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a „Gödöllő Fája 2015” cím elnyerésére. Az előzsűrizést követően az alábbi pályázatok közül a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy melyik nyerje el a „Gödöllő Fája
2015” címet.
A nyertes nevezik a magyarországi Év Fája 2016 versenyre. A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét környezetük szépségének megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák szerepének fontosságára.
A javaslatokat elküldheti: postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére
levélben (2100. Gödöllő, Szabadság tér 7.), illetve az alábbi e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu,
és személyesen adhatja be a Városháza portájára.

Beküldési határidő: 2015. július 6.

2. TUSORNÉ JUDIT – PLATÁN FA - GÉBICS U.
KÖZTERÜLET

3. BIOFIT CENTER – GESZTENYE FA – ÁLLOMÁS ÚT
MAGÁNTERÜLET

4. KOMMÁR FERENC – EZÜST HÁRSFA – SZENT-GYÖRGYI ALBERT U. – KÖZTERÜLET

A Gébics utcai játszótéren
található juharlevelű platán
fa származása nem ismert,
egészséges, 4 évszakon át
gyönyörűen néz ki. Magas,
terebélyes koronájú díszfa.
Kb. 150 éves, magassága
30 méter körüli. Törzsének
becsült átmérője 160 centiméter, lombkoronája 20
méteres.

Közönséges gesztenyefa az üzlet udvarán
áll, egészséges. Hatalmas lombkoronája
kellemes árnyékot ad
az egész udvarnak.
Kb. 100 éves, 30 méter magas. A fa törzsének becsült átmérője
150 centiméter.

A Mezőgazdasági Gépfejl. Gyűjtemény épületével szemben található.
Ezüst hársfa, kora nem
megállapítható, magassága: kb. 12 méter. Törzsének átmérője: kb. másfél
méter. Lombkoronájának
átmérője kb. 10 méter.

5. KOMMÁR FERENC – ECETFA – ADY ENDRE SÉTÁNY
KÖZTERÜLET

6. KOMMÁRNÉ GERŐCS EDIT – KŐRISFA – KAZINCZY KRT. – KÖZTERÜLET

A fa a kastély előtti parkban található az Isaszeg-Dány buszmegálló közelében. A bokorszerű fa látványa különleges,
egyes évszakban más és más színekben pompázik. Feltűnőek
piros színű buzogányszerű termései. Kb. 5 méter magas.

Magas kőrisfa, egészséges. Kb. 50 év körüli, 14 méteres.
Törzsének átmerője kb. 1 méter. A fa egyik vaskos ága úgy
hajlik le a földre, hogy a lombja szinte kaput képez a játszótérhez.

8. DR. CZEGLÉDI MÁRIA – NYÍRFA – SZENT JÁNOS U.
KÖZTERÜLET

9. DR. SZÉKELY CSABA – LUCFENYŐ – FÁCÁN SOR
KÖZTERÜLET

32 éves egészséges fa.
Magassága kb. 20 méter,
átmérője kb. 20 centiméter, lombkoronája kb. 18
méter magas.

11. TAKÁCS MÁRTON – TÖLGYFA – EGYETEM – KÖZTERÜLET

Közönséges
lucfenyő a Fácán sor
59. és 60. szám előtt
található. Egészséges, kb. 30 éves, 20
méter magas fa. Törzsének átmérője 0.65
méter, lombkoronája
16 méter.

12. BERZE KATALIN – TÁNCSICS M. ÚT
GESZTENYEFA – KÖZTERÜLET

7. DR. GÁSPÁR ZOLTÁN – FENYŐFA – MAJOR U.
MAGÁNTERÜLET

50 éves egészséges fa. Kb.
17 méter magas, törzsének
átmérője: 143 centiméter.
Lombkoronájának átmérője
11 méter, lombkoronájának
magassága 13 méter.

10. SZABÓ TAMÁS – HÁRSFA – SZILÁGYI E. U.
MAGÁNTERÜLET

Egészséges nagylevelű
hárs, 80 év körüli, 15
méter magas.

13. SZTARENSZKY RÓBERTNÉ – PLATÁNFA
ALSÓPARK – KÖZTERÜLET

A Kiskastély étterem mellett található szelídgesztenyefa.
60 éves, 12 méter magas, egészséges.

80 éves, egészséges, 16 méteresre megnőtt kocsányos
tölgyfa. Törzsének átmérője:
0,8 méter, lomkoronája 16
méter.

Az Alsó-park futókörén található platán.
Méretei: kb. 3-4 ember tudja körbe ölelni
a törzsét, lobkorona
átmérője 20 méter,
magassága 25 méter,
kora min. 150 év.
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Sport

„Jó TAnuló, Jó sporToló”

ATléTikA – nyílT budApesT bAJnokság

Hat érem, négy kerettag

Több mint 500 díjazott az idén is

(folytatás az 1. oldalról)
Idén először a 2014/2015-ös tanév
Diákolimpiai versenyeken legeredményesebb iskoláját is díjazta a város, ezt az elismerést és a vele járó
kupát a Török Ignác Gimnázium érdemelte ki. Az iskola nevében Fábián Bertalan iskolaigazgató vette át
a díszes serleget dr. Gémesi György
polgármestertől.
A díjátadó ünnepséget a Fricska
táncegyüttes és Oláh Gergő előadása színesítette.
A 2014/2015-ös tanév „Jó tanuló,

Jó sportolói”:
Török Ignác Gimnázium:
Ajkler Eszter
Premontrei Szent Norbert Gimnázium: Ifj. Lázár Zoltán
Református Líceum: Papp Kinga és
Papp Csenge
Damjanich János Általános Iskola:
Bréda Luca
Erkel Ferenc Általános Iskola:
Pótha Johanna
Hajós Alfréd Általános Iskola:
Frei Dalma
Petőfi Sándor Általános Iskola:
Korda Petra
Szent Imre Katolikus Általános
Iskola:
Szernyánszky Sára
Montágh
Imre
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfej-

lesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény: Konkoly Áron
Frédéric Chopin Zeneiskola:
Szilágyi Benjámin
(a további díjazottak a www.godollo.
hu oldalon megtekinthetők.)
-lt-

Vegyes szezon a pingpongosoknál
Véget értek a küzdelmek a
hazai asztalitenisz bajnokságokban. A Gödöllői EAC
hét csapattal indult a különböző kiírásokban, ezeken
két csapat végzett dobogón,
míg a többiek inkább a középmezőnyben zárták az
idei szezont.

Bajnoki cím modern duó kategóriában

A Magyar Divat és Sporttánc Szövetség által rendezett Magyar bajnokságon
Horváth Léna junior show kategóriában
4. helyezést, Virágh Gyöngyvér junior jazz kategóriában 2. helyezést ért el.

Az i-re a pontot a Horváth-Virágh páros
tette fel, akik, a Junior modern duó kategóriában az első helyezést érték el, ezzel
magyar bajnoki címet szereztek egyesületüknek és Gödöllőnek. A két versenyző
korosztályában méltó ellenfelek között
állt helyt és bizonyíthatta tudását a hét
főből álló pontozóbíró gárdának. A fenti eredményekkel nemzetközi versenyre
is kvalifikálták magukat és a versenyszámokat, ahol reméljük hasonlóan jó
eredmények születnek majd.
-li-

kosárlAbdA – szezonzáró

Két kosaras érem
Két éremmel zárták a Gödöllői
SK kosaras lányai az idei szezont. A serdülő lányok első, a
kadettek pedig harmadik helyen végeztek a Pest megyei
csapatok versenyében. Az országos regionális bajnokságban a harmadik, a budapesti
bajnokságban pedig negyedik
lett a kadett csapat.
Ebben az évben hat bajnokságban
szerepeltek a gödöllői lányok. A kicsik (10 év alattiak) a megyei miniben és a budapesti kenguruban indultak. Mindkét bajnokságban főleg fiúk,
illetve vegyes csapatok ellen léptek
pályára. Ennek ellenére a mérkőzések
felét így is megnyerték. A meccseken
közel húsz játékos lépett pályára.
A nagyok (15/16 évesek) a kadett és
serdülő bajnokságokban vettek részt.

A fent említett eredmények mellett
meg kell említeni a bécsi nemzetközi
tornán való szereplésüket. A hat csoportmérkőzésből ötöt megnyertek az
U16-os és az U18-as korosztályban.
Később a kieséses szakaszban nagyon
jó csapatoktól szenvedtek vereséget.
Ebben a korosztályban 15-en léptek
pályára.

A gödöllői atléták közül Fekete
Ábel 1500 méteren, Simonváros
Csanád egyéni csúcsot jelentő 450
cm-rel rúdugrásban, Répási Petra
100 méter gáton, míg Juhász Fanni
szintén rúdugrásban lett aranyérmes.
A négy aranyérem mellett jutott két

bronzérem is a különítménynek.
Kovács Zoltán 400 m-en, valamint
Mihály Ádám rúdugrásban végzett
a harmadik helyen.
A verseny egyúttal válogató volt
a csapat Európa Kupára (Bulgáriában rendezik meg) is. Négy
gödöllői atléta került be a válogatottba: Kaptur Éva (már korábban kvalifikálta magát) 200 m-en
és 4x100 váltó tagjaként, Répási
Petra 100 m gáton, Juhász Fanni
rúdugrásban és Kovács Zoltán a
4X400 m váltó tagjaként képviselik majd a magyar nemzeti csapa-lltot a GEAC-ból.

AszTAliTenisz – kéT CsApAT A dobogón

TánC – Jumpers érmek

A Jumpers TSKE ez évi versenyidőszakának utolsó versenyére Kiskunlacházán került sor május végén, ahol magyar bajnoki
aranynak örülhetett a junior duó
páros a modern kategóriában.

Június 13-14-én, az Ikarus
mátyásföldi pályáján tartották meg az atléták nyílt Budapest bajnokságát, ahol több
versenyszámban és korosztályban Liga verseny is volt.
A GEAC atlétái összesen hat
éremmel térhettek haza.

Az aranyérmet nyert serdülő csapat
(a képen balról-jobbra): Kottán Alexandra, Szabó Tamás, Sánta Csenge,
Sepsi Zita, Biszák Ottilia, Bucsai
Dóra, Slézinger Lili, Herbai Dóra,
Príma Eszter, Tromposch Gyöngyvér, Forján Lilla, Lantos Lili. A képről hiányzik Kottán Fanni és Tóth
Kincső. A kadett mérkőzéseken szerepelt még: Deme Gyöngyi, Miknyóczki Dóra, Novák Zsuzsanna,
Poroszkai Fanni.
-szt-

A férfi NB I. keleti-csoportjában induló GEAC I-es formáció a 10 csapatos bajnokság hetedik helyén végzett
16 ponttal csoportjában. A gödöllőiek
7 győzelemmel, 2 döntetlennel és 9
vereséggel zárták az évet.
Az NB III. közép-csoportjában
vitézkedő kettes és hármas csapat
közül előbbi ért el jobb szezont
ugyanis a GEAC kettő a dobogó
második fokára állhatott fel. A
12 csapatot számláló csoportban
az ezüstérmes alakulat 35 pontot
gyűjtött (16 győzelem, 3-3 döntetlen és vereség). A hármas csapat
már nem brillírozott ennyire, 0
ponttal az utolsó helyen végeztek

(22 vereség a mérleg).
A Pest megyei bajnokság „A” csoportjából szállították a másik érmes
helyezést a gödöllői asztaliteniszezők. A 16 csapatos bajnokságban a
GEAC IV a 2. helyen végzett, míg
a GEAC V-ös csapat a tizenegyedik
lett. Az ezüstérmes gárda az alapszakaszból 14 győzelemmel és egy
vereséggel jutott a legjobb nyolc
csapat közé, a felsőházba, ahol végül csak rosszabb meccsaránnyal
szorult a tabella második helyére a Kakucs mögé (24 pontos lett
mindkét csapat). Az ötös formáció
az alapszakasz után az alsó házban
folytathatta a bajnokságot, ahol 9
ponttal a 3. helyen zárt, összességében pedig a 11. helyen végzett.
A megyei B északi-csoportjában
szintén két gödöllői csapat indult.
A GEAC VI. számú alakulata a 4.
helyen végzett 34 ponttal (16-24), míg a hetes csapat a 10. helyen
fejezte be a bajnokságot (7 pont,
2-3-17) a 12 csapatos kiírásban.
-tt-

lAbdArúgás – Öregfiúk bAJnokok TornáJA

Ezüstérmes a GEAC
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg a Pest m
egyei öregfiúk
Bajnokok Tornáját, amelyen a
GEAC csapata a 2. helyezést
érte el a Pilisvörösvár mögött,
a gödieket megelőzve.
A megyei öregfiúk labdarúgó bajnokságban összesen öt csoportban küzdöttek az év
során a bajnoki aranyért
a csapatok. A Gödöllői
EAC a keleti-csoportot nyerte meg a Gödöllői SK előtt és így
jutott el az eredetileg
négy csapatos döntőbe

(a Nagykáta nem jelent meg), ahol a
végül háromcsapatos megmérettetésen a Gödöt 2-1-re verték Ivanovics
Károlyék, míg a későbbi győztes Pilisvörösváriaktól 2-1-re kaptak ki, így
az idei kiírásban a második legjobb
öregfiúk csapatként zártak a megyei
-tlküzdelmekben.

Tenisz – A Cegléd is kipipálvA
Nem szakadt meg a tavaszi veretlensége
a Gödöllői SK tenisz csapatának, akik a
III. osztályú csapatbajnokság negyedik
fordulójában a Ceglédi TE együttesét
fogadták és verték meg 7-2-re.
Csb III. osztály, 4. forduló:
Gödöllői SK – Ceglédi TE 7-2
-lt-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Július 27., 18.00

ZONGORAEST

Evgenia Startseva
és
Yuri Paterson-Olenich
koncertje
www.chopinzeneiskola.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában
KERTTÖRTÉNETEK című képzőművészeti és
iparművészeti kiállítás látható.
A Polgármesteri Hivatal falain (Főtér, Szabadság tér 7.) megjelenő művek eredetiben láthatók
a GIM-Ház kiállítótermében, a kertben kortárs
kiállítási installációt tekinthetnek meg az érdeklődők.
Kiállítók: Aknay János, Anti Szabó János, Bajkó
Dániel, Dréher János, F. Orosz Sára, Fabókné
Dobribán Fatime, Fábián Dénes Zoltán, Farkas Éva, Incze Mózes, Katona Szabó Erzsébet, Kovács Gabriella, Kis-Tóth Ferenc, Kun Éva, Olajos György, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Szőcs Miklós Tui,
Szűcs Barbara Eszter, Varga Melinda, Veres Enéh Erzsébet
A kiállítás a „Művészetek kertje” tematikus év programja.
A kiállítás a GIM-Házban megtekinthető 2015. október 25-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18
óráig, előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is
GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu
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Közérdek

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

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.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ – SZAKRENDELÉSI SZÜNET
Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy 2015. július 1-je Semmelweis Nap – a magyar egészségügy ünnepe – amely
egyben az egészségügyi dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap is.
Erre való tekintettel 2015. július 1-én (szerdán) a Tormay Károly Egészségügyi Központ járóbeteg szakrendelései
szünetelnek.
Ezen a napon sürgősségi ellátást a Központi Ügyeleten vehetnek igénybe a – Gödöllő, Szabadság tér 3. szám alatti – II.
számú Szakrendelő földszintjén.
Az Intézet vezetése kéri szíves megértésüket!
FELHÍVÁS – A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT TERÜLETI VÉDŐNŐT KERES

A Tormay Károly Egészségügyi
Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/a. pontja alapján
pályázatot hirdet
TERÜLETI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott időre szóló
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkakör betölthetőségének
kezdő időpontja: Pályázat elbírálását követően azonnal.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: Gödöllői vonatkozó körzetre szólóan – a jogszabályokban

meghatározott – területi védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma,
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
• szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány az alkalmazhatóság

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
KARBANTARTÓI ÁLLÁST HIRDET
A munkakör határozatlan idejű, teljes idős (8 órás) közalkalmazotti
jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladat: az intézet valamennyi gödöllői objektumában általános karbantartási, kertészeti és üzemeltetési feladatok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései 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 vízvezeték-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 Erzsébet gazdasági vezetőnél.

feltételeinek igazolására (büntetlen
előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem állás),
• orvosi alkalmasság igazolása,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja: 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 telefonszámon.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 22-28-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Június 29-júliu 5-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
BELVÁROSI JEGYIRODA
NYÁRI NYITVA TARTÁSA

Turul Állatorvosi Rendelő

2015. július 1-től augusztus 30-ig
(hétfő-péntek) 10.00-18.00

Szombat, vasárnap: 10-19-ig

szombat-vasárnap: ZÁRVA

Patika nyitva:
Szombat, vasárnap: 9-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Tel.: 06-30-943-9898
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

ANYATEJ VILÁGNAPJA

„A szoptatás több, mint a csecsemő táplálásának legideálisabb módja – forrása a melegségnek és a vigasztalásnak!”
A Tormay Károly Egészségügyi Központ Védőnői
Szolgálata sok szeretettel meghív minden kedves
érdeklődőt az Anyatej Világnapja alkalmából
megrendezésre kerülő ünnepségre.

Június 27-én és 28-án
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA:
2015. július 10., 10 óra

Dr. Koleszár István
rendelője

AZ ÜNNEPSÉG HELYE:
Polgármesteri Hivatal díszterme

Gödöllő, Árpád u. 32.

PROGRAM:
megnyitó, nűsor, anyatejet továbbadó anyák
köszöntése, beszélgetés, vendéglátás

Tel.: 06-30/535-5523

2015. JúniuS 23.

Mozaik

Gödöllői SzolGálat 11

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.
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

+Új építésű kétszintes ikerház eladó a Királytelepen 300nm-es saját telekkel, 84m2-es lakótérrel, 3szoba+ nappalis kulcsrakészen 21,99MFtos i.áron 20-772-2429

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

+Extra terasszal rendelkező Új építésű I.emeleti
lakás a belvárosban eladó 300EFt-os nm/áron
80nm-esek nappali+ 2szobás, gardróbos, udvari
kocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429

20/525-53-66, 70/381-76-94

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az
alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÖZLEMÉNY

+Sürgősen eladó 1,5 szobás lakás a belvárosban Iár:9.2 MFt! 20-804-2102
+Sürgősen eladó Gödöllőn kertváros központ
közeli legkeresettebb részén 1 szintes, 90nmes családi ház 450nm-es telken 18,4M-ós
i.áron 20-772-2429
+Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, garázzsal,
teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt! 20-539-1988
+Kastély mögötti központ közeli részen összközműves építési telek eladó csendes mellékutcában. 20-772-2429
+Fenyvesben 530m2-s telek széles utcafronttal
eladó! Iár:7.7MFt! 20-539-1988
+Eladó két szobás erkélyes felújított lakás Gödöllőn a belvárosban Iár:11.5 MFt (20)804-2102
+Központ közelében, téglaházban, harmadik emeleti, 52m2-es, kétszobás, konvektoros, erkélyes
lakás garázzsal eladó! 12.5MFt! 20-539-1988
+Eladó nappali+2 szobás, 69 nm-es, cirkós lakás 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
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180
m2 családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025

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

INGATLAN
+4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi ház 900nm-es telekkel eladó rögesi részen.
Iár: 28MFt. 20-772-2429

+Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház Gödöllő
új építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló,
terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt 20-944-7025
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20)804-2102
+Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 emeletes,
téglából épült házban egy 52nm-es, 3. emeleti,
konvektoros, igényesen felújított luxuslakás, beépített konyhabútorral, konyhai gépekkel. I.á.:
9,2 mFt 20-919-4870

+(3740) Eladó Gödöllő Blahai domboldalban
egy panorámás nappali+4szobás, gardróbszobás, duplakomfortos, téglaépítésű, szigetelt családi ház. Az ingatlanban kétállású garázs lehetőség van kialakítva. I.á.: 23,8 mFt 20-919-4870
+(3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park közelében a Körösfői utcában egy 2szobás teljesen
felújított ikerház külön utcai bejárattal, hozzá tartozó 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
+(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
+(3897) Eladó Gödöllőn a Palotakerti 4emeletes lakótelepen egy 44nm alapterületű magasföldszinti 1szobás igényesen felújított öröklakás
új gépesített konyhabútorral, beépített szekrénynyel. I.á.: 10,5mFt 20-919-4870
+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér beépíthető. 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 Haraszt közben egy kétszintes, 120nm összalapterületű nappali+3szobás, duplakomfortos sorházi
lakás saját kis udvarral, garázzsal. Eladási ár 22
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 vonulatában egy 800nm-es, telepített termő gyümölcsfákkal, rendkívül szépen gondozott telken egy 1
szobás, fürdőszobás, könnyű szerkezetű, téliesített ház. I.á.: 8,5 mFt 20-919-4870
+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában
egy nappali+2szobás szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti medencével, nagy teraszszal. A szuterénben több funkcióra alkalmas helységgel. 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 nappali+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 fenyőből készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában 514nmes, 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 generációs
2nappali+5szobás, duplakomfortos, téglából épült,
szép megjelenésű családi ház 1000nm-es telken.
Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben 2 helység
található, amik bármely funkcióra alkalmasak. Az
ingatlan 2lakásos társasházzá alakítató oly módon,
hogy a földszinti lakáshoz tartozik 2szoba, mosókonyha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób, nappali
hatékony kandallóval, pince és egyéb helységek
500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik nappali+3szoba, 2fürdőszoba, 10nmn-es galéria és erkély 500nm-es telekkel. Így lakásonként az eladási
ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben szeretné megvásárolni, akkor az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870
+(3895) Eladó Mogyoród tölgyesi részén a
HÉV közelében egy új építésű, 40nm-es dryvittal szigetelt, kifogástalan állapotú, nappali+1szobás, összkomfortos, központi fűtéses, téglaépítésű családi ház. A telek mérete 1296nm, mely 2
utcára nyílik, osztható. Egyébként az ingatlan másik végében egy jó állapotú típus faház található.
I.á.: 18,9 mFt 20-919-4870
+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss
József utcában egy nappali+3szobás 90nm alapterületű családi ház. A ház alatt 90nm szuterén
van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának,
orvosi rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból egy kertkapcsolatos terasz van kialakítva. I.á.: 33mFt 20-919-4870
+(3891) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szobás 100nm összalapterületű felújított
téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.:
24,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő kertvárosának legjobb részén
egy 1090nm-es közművel ellátott építési telek.
I.á.: 21,5 mFt 20-919-4870
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+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta 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 20-919-4870
+(3907) Eladó Gödöllőn az Erdőszél utcában
egy 3szintes téglaépítésű nyaraló 800nm-es telekkel, mely áll: 3szoba, fürdőszoba, konyha és
egyéb helységekből. Az ingatlanból csodálatos
panoráma nyílik. Víz, villany, gáz bevezetve, konvektoros fűtésű. I.á.: 12,9 mFt 20-919-4870
+(3908) Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 5szobás 2szintes 2generációra alkalmas proterm
szigetelt téglából épített 2fürdőszobás, 230 öszszalapterületű családi ház 1620nm-es telken. Az
ingatanhoz tartozik egy 100nm-es műhely+3db
egyéb melléképület garázzsal. Az ingatlan tömegközlekedéshez (HÉV, MÁV, Busz megálló)
2percre található. I.á.: 30 mFt 20-919-4870
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi
ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra
is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65
nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai
konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.
Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó,
üzlet, iroda, masszázsszalon, egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes
parkolás. Tel.: 30/2242-653.+Eladó Gödöllőn
a Szent János utcában 2.em. 1,5 szobás, 42 nmes lakás tárolóval. Iár: 10,9 MFt. 20/447-3391
+Eladó Gödöllőn Erdőszél u.11. a
latt egy
720nm-es közművesített, parkosított telek
30nm-es komfortos házzal. A belterületi telekre
max. 110nm-es ház építhető. Ára: 8,5MFt. Tel:
061/403-3711, 30/727-5406
+Alkuképes 3 szobás családi ház Gödöllő kertvárosában eladó. Iár: 18MFt. 30/851-3255
+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
+Gödöllőn eladó tulajdonostól 1+ félszobás,
felújított, V.em. 2 liftes belvárosi lakás. 11.5MFt.
Érd: 20/985-3659
+Családi házam építéséhez telket keresek Gödöllő 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
+Kartalon 2,5 szobás, 110nm-es felújított családi ház eladó. Fúrt kút, melléképületek, garázs,
gáz, ill. vegyes tüzelésű kazán 1080nm-s telken.
Iár: 12,7MFt. Érd: 30/385-9784
+Eladó Gödöllőn zöldövezetben 78 nm-es földszinti, kertkapcsolatos társasházi lakás 28 nm-es
garázzsal. 2,5 szobás+ amerikai konyhás nappali, fürdő, WC, kamra, gardrób. Iár: 19,9MFt. Tel:
20/5432-735
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KÍNÁLATUNKBÓL: • Rákoskeresztúron (Bp.)
93 nm-es, 4 szobás, kétszintes ház 570 nm-es
telken eladó. Irányár: 22,5 mFt.
• Budapesten, a Baross utcában, régi polgári házban
150 nm-es, 4 szobás lakás eladó. Irányár: 32 mFt.
• Hollókőn, az ófaluban felújított, 2 szobás, népi jellegű lakóház 1266 nm-es telken eladó. Iá.: 17,5mFt.
• Gödöllőn, a Palotakerten magasföldszinti, 44 nmes, felújított, 1 szobás lakás eladó. Iá.: 10,5mFt.

+Gödöllőn, a Máriabesnyő lakóparkban igényesen kialakított öröklakás eladó. Két nagy szoba,
tágas, világos, étkezős konyha, fürdőszoba, saját
lépcsőház, 200 nm-es erdőkapcsolatos kert, 15
nm-es tárolóhelyiség, saját garázs, saját használatú felszíni parkoló. Értékegyeztetéssel családi ház csere szóba jöhet. Ára: 16,5MFt. Érd:
30/203-5224, 30/414-1592

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda, bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552

+Domonyvölgyben 1+2 félszobás, alápincézett
téglaház vízzel, villannyal a II. tó mellett eladó:
ingatlan.com/21403847. Ir.ár: 8,9MFt. Érd:
20/367-5114

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

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

+Szadai szépségszalonba fodrász helyiség hoszszútávra kiadó! Érdeklődni a gretaszalon@gmail.
com e-mail címen lehet.

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

+Gödöllő központjában keresek 1,5 szobás eladó lakást. Egyetem tér, Palotakert előnyben,
elsősorban erkélyest. Illetve XVII.ker. lakás csere
értékegyeztetéssel! Érd: 30/3010-410
+Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában tulajdonostól
1.em. 1+2 szobás, erkélyes, felújított, bútorozott lakás. Alacsony rezsi, csendes, napos. Tehermentes, azonnal beköltözhető. Iár: 15,5MFt.
Közvetítők ne hívjanak! Tel: 30/9421-398
+Eladó Gödöllőn, Blahán, csendes környezetben, igényesen kialakított tetőtéri lakás. 82nmes alapterületű, 2szoba(+1), teraszkapcsolatos,
amerikai konyhás nappali, fürdőszoba, különálló
mellékhelyiség, szép kilátású erkély. Saját tároló,
külön kert, ill. kocsibeálló. Iár: 24 millió. 20/4282152, 20/4800-385

ALBÉRLET KIADÓ
+Kiadó Gödöllőn a Királytelepen a Csokonai utcában berendezett, összkomfortos, egyszobás
lakás. 36 nm, 2 fő részére alkalmas. Üzlet, buszmegálló 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, fürdőszobás lakás külön bejárattal, külön víz, gáz,
árammérővel, internettel. Fűtése gázkonvektoros+ vegyes-tüzelésű kandalló. Bútorozott, de
mosógép, hűtő nélkül. Az udvaron egy személygépkocsi részére zárt parkoló. Beköltözhető.
Egyhavi kaució szükséges. Érd: 30/512-9593,
martontibi2@citromail.hu
+Két egymásba nyíló 25 nm-es, rendezett, bútorozott szoba egyedülálló személy részére kiadó. A
szobához tartozik konyha, fürdő és wifi használat.
50 ezer Ft/hó, rezsi nincs. Tel: 30/555-6794
+Gödöllőn a Röges utcában, új építésű, részben
bútorozott, 94 nm-es, kertes családi ház hosszútávra, július 1-től kiadó. 160.000,-/hó + rezsi. 2
havi kaució szükséges. 70/525-1385
+Gödöllő kertvárosában panorámás telken különálló, 60 nm-es ház bérbeadó. Jó közlekedés, nyugodt környezet, zöldövezet. Tel: 30/6643-093
+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 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-203456-552.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó,
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

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

+Gödöllőn üzletházban 20 nm-es helyiség bármilyen tevékenységre 25.000 Ft + rezsi áron
kiadó. Tel: 70/7797-152

ÁLLÁS
+Opel Gaál Márkaszerviz gödöllői munkahelyre
autószerelő kollégát keres. Több éves gyakorlattal; önállóan dolgozni tudó; Opel, Volkswagen,
Ford típus ismerettel; felhasználó szintű számítógép ismeret; jogosítvány. Kiemelt kereseti lehetőség. Teljesítmény arányos bérezés. Szakmai
tréningek. Bejelentett állás, hosszú távra. Jelentkezni lehet fényképes szakmai önéletrajzzal
e-mailen: gaalautohaz@opelgaal.hu, Gaál Autóház Kft. 2100 Gödöllő, Rét utca 18.

Bővebb információért keresse irodánkat!

+ELADÓT FELVESZÜNK! Nemzeti dohányboltba gödöllői lakosú eladót felveszünk! Számítógép ismerete szükséges! Ill. A János utca
– Szőlő utca sarkán lévő Csíkos ABC-be bolti
eladót felveszünk! Tel: 70/772-7850

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

+Vagyonőröket keresünk felvételre a csömöri
Sport áruházba utazási támogatással. Jelentkezni: hr@pannonsec.hu

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

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

+NÉMET, ANGOL óraadó nyelvtanárokat keresünk nyelvvizsga-felkészítő, általános, üzleti
felnőttoktatásra és gyerek angol/német oktatásra. Jelentkezés: info@ili.hu, I.L.I. Nyelviskola,
E-000420/2014
+Megbízható, gyakorlott hölgy takarítást és kertkarbantartást vállal. Tel: 70/242-6949
+KERTI gyomlálási munka gödöllői családi háznál. Jelentkezés: kovatseva71@gmail.com - önéletrajz küldésével.
+BÚTORIPARI SZERELVÉNYEK árusításával
foglalkozó cég keres fiatal, rugalmas munkatársat
ELADÓI, RAKTÁROSI munkakörbe Gödöllőn.
Elvárások: műszaki ismeretek, jó kommunikációs
készség, bútorvasalatok minimális ismerete, valamint World, Excel felhasználó szintű ismerete, gyors
gondolkodás, problémamegoldó képesség, önálló
munkavégzés, megbízhatóság. Előny: asztalosipari
ismeretek. Feladatok: vevők kiszolgálása és szakszerű tájékoztatása, árumozgatás, árurendelés, áruátvétel, háttérfeladatok ellátása. Önéletrajzokat az
alábbi e-mail címre kérjük: butorvonal@gmail.com
vagy rekord-fa@invitel.hu

OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.

KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,
gyakorlatias, önmagára és munkájára
egyaránt igényes karbantartó-gondnokot keresünk, önálló munkavégzésre.
Feladatok:
• Telephely épületeinek karbantartása (állapot 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 berendezéseinek rendeltetésszerű működésének
biztosítása
Elvárások:
- jogosítvány, saját autó szükséges!
- hasonló területen szerzett gyakorlat
- közvetlen Gödöllő, és vonzáskörzetéből

Jelentkezni : Fényképes önéletrajzzal
emailen : gaalautohaz@opelgaal.hu

Nemzetközi élelmiszeripari cég kerepesi székhelyű leányvállalata
munkatársat keres ügyfélszolgálati munkatárs pozícióra (alkalmazás: teljes munkaidőben /heti 40 óra/ akár azonnali
munkakezdéssel)
Feladatok: vevőrendelések kezelése, rendelések nyomon követése, készletfigyelés, kapcsolattartás a partnerekkel, árajánlatok, árlisták készítése, listák, adatbázisok kezelése,
statisztikák készítése.
Elvárások: minimum középfokú (kereskedelmi) végzettség, gyakorlott MS Office használat (Word, Excel, Outlook, Power Point), kiváló kommunikációs és feladatmegoldó készség, 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 csapatban, 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 megjelölésével az info.hungary@dawnfoods.com e-mail címre.
Jelige: Pályázat – Customer Service
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+Németországi munka: keresünk olyan hölgyet fodrászt, kozmetikust, sminktetoválót, műkörmöst, manikűröst, aki dolgozni szeretne!
Nyelvtudás szükséges! Lakás+ üzlet biztosított.
70/779-8529
+KŐMŰVES szakembert és SEGÉDMUNKÁST
keresek. Jogosítvány előny. Tel: 30/320-8360
+Szadai létesítménybe keresünk azonnali kezdéssel férfi betanított munkást, udvaros takarító
és kertész munkakörbe. Jelentkezni lehet: (Attila) 70/4506-713
+Haszonállat-génmegőrzési Központ közalkalmazotti jogviszonyban való foglalkoztatás keretében pénzügyi ügyintézőt keres. Részletek
megtekinthetőek az alábbi weboldalon: www.
genmegorzes.hu/állásajánlatok
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+Azonnali kezdéssel felveszek, lehetőleg hoszszútávra, SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ szakembert.
Kontárok kíméljenek! Bérezés megállapodás
szerint. Nemdohányzás előny. 20/4359-650
+Munkaerőt keresek Tura, Vácszentlászló, Valkó
és Gödöllő térségében időszakos (kb 5 hónap)
mezőgazdasági, vadgazdálkodási jellegű munkára. Szakképesítés nem fontos, nyugdíjas és vagy
hölgy jelentkezését is várjuk. 30/9457-095

SZOLGÁLTATÁS
+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, parlagfű
mentesítés,
sövénynyírás,
gyomirtás, gyepszellőztetés.
Tel.: 30/622-7421, e-mail:
fukaszalasgodollo@gmail.com
+KERTGONDOZÁS:
metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777
+KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30592-1856, 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: 20/9527289, 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 burkolást, gipszkartonozást, homlokzati dryvitozást,
térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb
áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó –
sziklakert építése, automata öntözőrendszer telepítése. Referenciák, garancia. Tel: 20-/9449-154
+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
0620/9355059. 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
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

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

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

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, épület bontás, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
+PARKETTÁS: 70/505-1177.
+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák,
bokrok, ültetvények: kivágása, metszése, motoros géppel permetezése, újratelepítése. Rotációs
kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás, sövénynyírás,
fűkaszálás. Árok és ereszcsatorna tisztítás.
30/747-6090
+FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával.
Gyümölcsfák és örökzöldek permetezése motoros
permetezőgéppel. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék elszállítás (fű kivételével). 06-20-922-4400
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka,
földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz
elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276

+Masszőr nő Gödöllőn! Hölgyek, Urak! Relaxálásra, izomlazításra vágynak? Kellemes hangulatban, nyugodt környezetben? Hívjanak!!
Az első kezelés 30% kedvezménnyel! Kérésre
csakratisztítást, auraharmonizálást alkalmazok.
20/499-7306

OKTATÁS
+Felkészítés javító vizsgára: matematika, fizika,
kémia tantárgyakból 5-12. osztályos tanulóknak.
Több évtizedes tanítási tapasztalattal rendelkezem. Tel: 30-908-4130
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+6 fiókos, 2 éves Hausser fagyasztószekrény:
100.000Ft-ért (új ár: 200.000), Biotron fényterápiás lámpa 35.000Ft-ért költözés miatt eladó.
Érd: 70/318-8438
+Szobabiciklit vennék lehetőleg gödöllői eladótól. Ceragem ágy, Thermo akupresszúrás készülék adásvételi szerződéssel, számlával pedig
eladó. Tel: 70/342-9077
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/félintenzív
nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi
tanárokkal kedvezményes óradíjakkal. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653, E-000420/2014
+Alsó tagozatos gyerek korrepetálást, felkészítését
vállalja tapasztalt pedagógus: 06-20/28-10-295

ÜDÜLÉS
+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 biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi díj: 18.000,-Ft. Több alkalomra
és testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdeklődésüket, jelentkezésüket tisztelettel a 30/2105058-as telefonon várjuk.
+Kiadó nyaraló a Balatonnál, Fonyódon 2500Ft/fő/éj-től!!! Kellemes, nyugodt környezetben
várjuk vendégeinket az ízlésesen berendezett
nyaralónkban. Tel: 06-30-275-1851; Honlap:
http://lorincznyaralo.webnode.hu/

ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148
+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan
kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is),
régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759, 70/9420806, 20/465-1961
+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772
+LED FÉNYTECHNIKAI TERMÉKEK kereskedelme Gödöllőn is! LED szalagok, izzók, egyéb
kiegészítők széles választéka! 30/361-2270,
WWW.LEDGENIUS.HU
+Bevásárló húzós kocsi -táska nélkül- 2.500Ft,
Lábmasszírozó 30.000Ft, E-TONG Digitál
Therapy Machine IS09001 ROHS (lézer) készülék megvételi ára 160.000 volt, eladó ára
80.000Ft, Simson motorkerékpár extrákkal
eladó. Iár: 70.000Ft. Szárazelemtöltő 1.500Ft.
Tel: 70/223-7154

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

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hársméz, Méz-2014. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+HA TAKARMÁNY, AKKOR MONTU. Táp-Termény egész évben. Csirkeszezonra: Bábolnai indító: 3400Ft/zs, Nevelő: 3200Ft/zs, Befejező:
3000Ft/zs, Kukorica: 58Ft/kg, Kukoricadara:
75Ft/kg, Tyúkdara: 90Ft/kg, Árpa: 70Ft/kg,
Takarmánykiegészítők, Nutrafort, Jolomax, Koncentrátumok, Nyúltápok, Tojótápok, Gáz: 3.800.Ft/db, Plantella tápoldatok. Cím: MONTU-DMS
KFT Gödöllő, Blaháné út 27. Ny: H-P-ig 8-13, 1417-ig, Szo:8-12-ig. 28/532-601, 30/7765-212

16 gödöllői szolgálat

2015. június 23.
Beküldési határidő:
2015. június 30.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Horváth Károlyné, Szent István
tér 6., Keményfi Tamás, Röges
u. 29.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Bagyinka Pálné, Jókai M. u. 6.,
Sas István, Nyárfa u. 3.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Koppányi István, Országalma u. 8.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Ternyik Lászlóné, Erzsébet
királyné krt. 15., Fodor Nagyezsda, Kossuth L. u. 14.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Pólai Béla,
Batsányi J. u. 5., Fürjes Kálmán,
Kaffka M. u. 3.

