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TerjeszTői ára: 75 fT

Nagy sikerű koncertet adott a kastélyban Reinbek
város Ifjúsági Szimfonikus Zenekara és a F. Chopin
(5. oldal)
Zenei AMI Ifjúsági Fúvószenekara.

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

Gödöllő is képviselteti magát Aichachban,
a Sisi-kastélyban megnyílt legújabb kiállításon.
(6. oldal)

Gémesi Csanád (GEAC) nyerte a hétvégén a Vasas
csarnokában megrendezett kardvívó válogatót.
(8. oldal)

ÚJABB PEDAGÓGUS-MEGMOZDULÁS JÖN

Ikebana, koto és tea

Japán nap

Nincs béke a közoktatási fronton
Sokan bíztak benne, hogy az idei
tanév csendben és nyugalomban
fejeződik be, ám úgy tűnik, a kormány újabb nyilatkozatai és tervei ismét kiverték a biztosítékot az
érintetteknél. A Tanítanék Mozgalom – jelképesen a pedagógus napra
– június 5-re újabb demonstrációt
hirdetett meg.
A pedagógussztrájkban résztvevő
tanárok
társadalombiztosításának
szüneteltetése a sztrájk napjára, az
oktatás teljeskörű államosítása, a természettudományos tantárgyak oktatásának átalakítása a szakgimnáziumokban, külön-külön is felháborították az
érintetteket, s úgy tűnik, ismét sikerült
a kormánynak egységfrontba tömöríteni a tanárokat, a szülőket, a diákokat, és mindenki mást, aki valamilyen
szinten érintett az oktatásban, az elmúlt napokban a szakszervezetek és

ISMÉÉ T SZTRÁ
Á JK?

Képünk illusztráció

a Tanítanék Mozgalom mellett önkormányzati érdekszövetségek, a Magyar
Kémikusok Egyesülete és több oktatási intézmény tanárai és diákjai is
nyilatkozatban tiltakoztak a kormány
bejelentései ellen.

A múlt héten a Magyar Államkincstár tájékoztatása okozott felháborodást, miután arról értesítette a tüntető
tanárokat, hogy a pedagógussztrájk
napjára a társadalombiztosítási ellátásuk szünetelt.

A Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete (PDSZ) közleményben tiltakozott az ügyben.
Kijelentették, a tb-ellátás nem
függeszthető fel a sztrájk idejére,
uutólag ez még csak nem is értelmezhető, s talán még jogsértő is.
A szakszervezeti vezető szerint az
április végi keltezésű levél egy dologra alkalmas: a megfélemlítésre.
A PDSZ visszautasítja az ilyen
és ehhez hasonló törekvéseket
– közölte Mendrey László szakszervezeti vezető, aki kitért arra
is, hogy a bejelentett változások
szembemennek követeléseikkel,
ellenkeznek az európai törekvésekkel és a közoktatás szereplőinek elemi
érdekeivel.
Véleménye szerint nem zárható ki a
nyomásgyakorlás eszközei közül akár
a többnapos sztrájk sem.
(folytatás a 3. oldalon)

Vasárnap délután japán napot tartottak a Gödöllői Királyi Kastélyban,
ahol az érdeklődők megismerkedhettek a hagyományos japán virágköté-

szettel, az ikebanával, a citerafélék
családjába tartozó koto húros hangszerrel, illetve a különleges teaszertartással.
Az érdeklődés hatalmas volt, hiszen több mint százfős érdeklődősereg gyűlt össze. Akik odalátogattak
a kastély földszinti különtermében,
a sala terrenában testközelből élvezhették a bemutatót.
(folytatás a 6. oldalon)
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Közélet

ÚRRÉTI-TÓ TAKARÍTÁS

Tiszta Udvar – Rendes Ház

Szinte már hagyományosnak
tekinthető program a blahai
városrészben az Úrréti-tó takarítása. A Blaháért Társaság felhívására május 7-én több mint
ötvenen vettek részt a munkában, aminek során egyaránt
rendbe tették a partot és a tó
medrét.
A feladat az ívási időszak miatt most
különösen nagy odafigyelést igényelt,
akik a vízben dolgoztak, nagy gondot
fordítottak arra, hogy az ívóhelyek
környékét ne zavarják. A tó többi részén persze most is kiszedték a szemetet és a nádat, valamint rendbe tették a

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET
„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2016” CÍM
ELNYERÉSÉRE

partot. Örömmel állapították
meg, hogy a korábbi években
tapasztaltnál sokkal kevesebb
hulladékot kellett eltávolítani a területről. Az
akcióval azonban
nem ért véget a
tó rendbetétele, a
Blaháért Társaság
tagjai dr. Bucsy
László vezetésével az év folyamán többször is elvégzik a szükséges beavatkozásokat annak

OXYFÁK A PETŐFI ISKOLÁBAN
Május 6-án pénteken a Petőfi Sándor
Általános Iskolában közismert személyiségek közreműködésével oxyfákat ültettek el. Az intézményben

(ami korábban már elnyerte az örökös ökoiskola címet is) beépítették
az ökoszemléletet a tananyagba és
fontosnak tartják az egészségtudatos
életmódra hangolást, az állat- és növényvédelmet. Ennek a szemléletnek a

folyományaként a szóban forgó oxyfák
egyenesen Spanyolországból érkeztek
meg a Petőfi iskola udvarára. A kis növényeket (amik rendkívül gyorsan nő-

nek) Rippel Ferenc és Rippel Viktor,
nemzetközi hírű artisták (akik magukat az oxyfa nagyköveteinek nevezik),
Mucsi Zoltán és Magyar Attila színművészek, a Pécsi Ildikó-Szűcs Lajos
házaspár és Gémesi György polgár-

érdekében, hogy a tó továbbra is szép
legyen, rendezett környezettel; a városrész egyik ékköve maradjon.
jk

mester ültették el. A fák a Carbon Solutions Kft. révén kerültek az iskolába.
De mi is az az oxyfa?
Az oxyfa egy különleges tulajdonságokkal rendelkező klímanövény. Ezt a
besorolást olyan növények kapják, melyek kiemelkedően hasznosak a levegő
minőségének javításában és a környe-

zet megóvásában. Évente több ezer
hektárnyi erdő tűnik el Európa-szerte
illegális erdőirtások következtében.
A vadon élő állatok számára otthont
adó erdők kiirtása azonban nemcsak az
élővilág pusztulásáért felelős, hanem
a légminőség nagy ütemű romlásához
is vezet. Az oxyfa – gyors növekedési
ütemének köszönhetően – ideális a fahiány miatt kialakuló problémák megoldására is.
ch

KapuK zárjáK a Könyvtár belső udvarát

Átjárás csak nyitvatartási időben
Felkerültek a kapuk a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ udvari
részére, a terület éjszakára és
hétvégére lezárják. Az intézkedésre azért volt szükség,
mert az elmúlt időszakban
megszaporodtak a rongálások, és sok problémát okozott
az intézménynek a nem rendeltetésszerű használat.
A könyvtár belső udvarát az intézmény
vezetése mindig is egyfajta kiállítói,

olvasói térként képzelte el, ahol az ide
látogatók kellemesen tölthetik el az
időt. Ennek egyik lépéseként nyílt meg
a Felhőudvar című szabadtéri kiállítás

A pályázat célja: a többlakásos és a családi házak portáján, a környezetükben,
a köztereiken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése,
kulturált, hosszútávon fenntartható környezet létrehozása.
Pályázni két kategóriában:
• családi házas, és
• többlakásos kategóriában
lehet a jelentkezési adatlap benyújtásával. Az adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.), valamint elektronikusan
letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat a Polgármesteri
Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva,
vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldve jutathatják el.
A különdíj idei mottója: „Az elmúlt év eredményei”
A pályázat kiírásának időpontja: 2016. április 15.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból
összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2016. augusztus 31-ig.
A benevezett házakat június-augusztus hónapokban – előzetesen egyeztetett
időpont szerint – keresi fel a bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tisztaságon, gondozottságon, környezettudatosságon, fenntarthatóságon van. Idén
kiemelten vizsgáljuk az elmúlt egy évben megvalósult fejlesztéseket, ültetéseket, mind az idei évben először pályázóknál, mind az évről-évre pályázó
porták bírálásánál.
Díjazás: Mindkét kategóriában az előző évhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, valamint a különdíjat elnyerő pályázót.
Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre.
Várjuk jelentkezésüket!
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET

„GÖDÖLLŐ FÁJA 2016”
CÍM ELNYERÉSÉRE

A pályázat célja: Gödöllő város területén található legszebb és legegyedibb
fa felfedezése, mely nevezésre kerül a magyarországi Év Fája 2017 versenyre.
A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a környezetük szépségének megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák fontosságának szerepére.
Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.
Pályázni fényképes pályaművel, a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet.
Az adatlap átvehető a Városháza portáján, elektronikusan letölthető a www.
godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat és fotókat elküldheti postai
úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), és elektronikusan az alábbi
e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu, illetve személyesen adhatja be a
Városháza portájára.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2016. június 3.
A pályázat során nem kell, hogy a fa nagy vagy öreg példány legyen. Az a fontos, hogy a pályázatra benevezett fa a jelölők, a környezetében élők számára
fontos szerepet töltsön be. A pályázat során kérjük, írja le a fa pontos helyét,
körülbelüli méreteit (lombkorona átmérő, magasság, fafaj), ismert vagy becsült korát illetve hozzáfűződő történetét, legendáját. Továbbá 3 különböző
szögből készült fényképet is csatolni szíveskedjen.
A pályázatok elbírálása: Mindkét kategóriából egy elő zsűri 5-5 darab fát
választ ki, majd ha ez megtörtént a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy
melyek nyerhessék el a „Gödöllő Fája 2016” címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla kerül kihelyezésre.

FELHÍVÁS – ÚTÜGYI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR

is. Az intézmény munkatársai bíznak
benne, hogy az udvar zárásával nem
lesz több rongálás. Ezzel együtt megkezdődött a pihenő funkciónak megfelelő átalakítás is. A könyvtár nyitvatartási idejében az átjárót továbbra is
tudja használni a lakosság.
bj

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres útügyi ügyintézői munkakörre.
A munkakörbe tartozó feladatok: A helyi közutak kezelői feladatainak ellátása,
közreműködés a helyi közutakra irányuló építési beruházások előkészítésében
és végrehajtásában. Az országos közutak vasútvonalak helyi közúti kapcsolódásának figyelemmel kísérése, eljárás ezekben az ügyekben a helyi közútkezelő részéről. A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos
ügyek vitele. Forgalomtechnikai terv, közútkezelői nyilvántartás kezelése.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett
műszaki szakképzettség.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton
kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes
főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2016. 06. 03.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző
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Újabb pedagógus-MegMozdulás jön

Nincs béke a közoktatási fronton
(folytatás az 1. oldalról)

A pedagógusokra gyakorolt nyomás nem csak a tanárokat, hanem a
diákokat és a szülőket is felháborította, épp úgy mint a szakgimnáziumok számára tervezett képzési rend.
E szerint a biológiát, a földrajzot és a
kémiát egy tantárggyá gyúrnák öszsze, s ezt oktatnák, mint természetismeretet.
Az elképzelés nem csak a szaktanárok és a szülők nemtetszését váltotta ki, hanem a diákokét is. Több
szakközépiskola is tiltakozó levelet
tett közzé honlapján az elképzeléssel kapcsolatban. Arról pedig szinte
nem is esik szó, hogy több leendő
szakgimnáziumban a mai napig nem
egyértelmű, hogy jövőre a történelem, a magyar nyelv- és irodalom, a
matematika és az idegen nyelv mellett milyen tárgyból kell majd érettségizniük a diákoknak.
Nemtetszésének adott hangot a
Magyar Szakképzési Társaság is,
aminek elnöke Szenes György egy
sajtótájékoztatón kifogásaik között
említette, hogy nem állnak rendelkezésre a kerettantervek, bár szeptembertől már ezek szerint kellene tanulniuk a diákoknak.
Hozzátette, az sem világos, hogy
a szakgimnáziumi tanulók pontosan
milyen végzettséget szereznek majd.
Annyi ismert, hogy mintegy 600 órával
csökkentik a közismereti óraszámokat
– mondta Szenes György, aki ezt teljesen elfogadhatatlannak nevezte.
Az átalakítás ellen a Magyar
Kémikusok Egyesülete felemelte
szavát. „Véleményünk szerint ez
a szándék a szakmai szervezetek
szakértőivel semmilyen szinten sem
egyeztetett, hatástanulmányok nélküli, átgondolatlan lépés, amely tovább csökkenti a lakosság természettudományos műveltségét, a magyar
középiskolások mobilitását. Lényegében megakadályozza főiskolára/
egyetemre kerülésüket még a saját
szakirányukban is, kizárja számukra
az esetleges pályamódosítás lehetőségét. Az ilyen iskolákból kikerülő
fiatalok beszűkült, villámgyorsan
elévülő ismeretekre tehetnek csak
szert, amelyeknek frissítése az alapképzettségük hiányos volta miatt lehetetlen lesz. A munkaerő-piaci versenyképességük drámaian csökkenni
fog, fennáll a veszélye annak, hogy

az ország a fejlett ipari társadalmak
leértékelt összeszerelő üzemévé fejlődik vissza.
A természettudományos alapismeretek megszerzése nemcsak az általános alapműveltség okán indokolt,

hellyel, mint ha minden településnek
lennének szakértői. Az államtitkár
azt is elmondta, jövőre 103 milliárddal nő – az addig átalakított, de nevét
megtartó – KLIK költségvetése.
Az államtitkár kijelentéseit több

Az országos önkormányzati szövetségek közös nyilatkozata az iskolarendszer teljes államosításának tervével kapcsolatban:
„Az alulírott országos önkormányzati szövetségek, támogatva a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ) kezdeményezését, elfogadhatatlannak tartják a kormánynak az iskolák teljes államosításával kapcsolatos kezdeményezését.
Az önkormányzati szövetségek sajnálattal állapítják meg, hogy a kormány nem
tanult a KLIK három éves tevékenysége eredményeként bekövetkezett bukásából, és továbbra sem támaszkodik az önkormányzatok tapasztalataira, együttműködésére és segítő támogatására.
– A szövetségek a közoktatás biztonságos működése szempontjából veszélyesnek ítélik meg az önkormányzatok teljes kiszorítását az oktatási intézmények
üzemeltetéséből is.
– A szövetségek elfogadhatónak tartják az államnak a fenntartás egységesítésével kapcsolatos törekvéseit, de csak abban az esetben, ha az önkormányzatok is
lehetnek – önkéntes alapon – intézményfenntartók, ott, ahol ennek a feltételei
adottak.
– A szövetségek ragaszkodnak hozzá, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő
oktatási intézmények működtetési jogát az önkormányzatok gyakorolhassák, és
a szükséges és arányos finanszírozást megkapják; hasonlóan az alapítványi,
egyesületi és egyházi fenntartású oktatási intézményekhez.
– A szövetségek figyelmeztetik a kormányzatot, hogy amennyiben mégis sor kerül az iskolarendszer teljes államosítására, abban az esetben az önkormányzatok
elhatárolódnak a működtetésből származó konfliktusok és problémák megoldásától.
Az önkormányzati szövetségek azonnali konzultációt kezdeményeznek az oktatásért felelős tárca vezetőjével, a részletek megtárgyalása és kidolgozása érdekében.
2016. május 4.
Dr. Gémesi György MÖSZ-elnök
Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök
A közös nyilatkozathoz csatlakozott: Községek és Kistelepülések Országos
Önkormányzati Szövetsége: Csomor László, elnök”

hanem mert ennek olyan gondolkodás- és szemléletformáló szerepe
van, amely meghatározó jelentőségű
egy tudásalapú társadalom egészének (együtt)működését, illetve minden tagjának boldogulását tekintve
– függetlenül attól, hogy ki milyen
pályát választ! A megfelelő tudás országunk versenyképes fejlődésének
is alapkövetelménye!” – áll az egyesület nyilatkozatában.
Az önkormányzatoknak is újabb
megdöbbentő hírrel kellett szembesülniük: Palkovics László közoktatásért felelős államtitkár bejelentette,
mindenütt az állam veszi át a közoktatással kapcsolatos feladatokat,
mivel, az önkormányzatoknál nincs
meg az a szakértői kör, amely képes lenne a fenntartást lebonyolítani.
Mint mondta, olcsóbb 57 tankerületet
fenntartani, egyenként 10 milliárdos
költségvetéssel, 50-80 feladatellátási

FAO regionális irodája és szolgáltatóközpontja. A földművelésügyi tárca – a
FAO-val közösen – ösztöndíjprogramot is működtet. A jelenlegi európai
és globális szakmai párbeszédből elsősorban a GMO-mentesség, az invazív
fajok elleni fellépés, valamint a körforgásos gazdaság területeit emelte ki.
Az egyetem magyar és
nemzetközi – többek között
koreai, nigériai, libanoni,
francia, német, azeri, lengyel,
kirgiz – hallgatói által követett kurzus keretében az egyes
szakterületek elismert, gyakorlati tapasztalattal is ren-

a békét ünnepelték testvérvárosunkban

Tisztelgés és emlékezés
Május 5-e Hollandiában a felszabadulás napja. Ekkor ünneplik, hogy
1945. május 5-én a német csapatok
kapituláltak és elhagyták az országot, 5 év megszállás után. A kapitulációt Wageningenben, Gödöllő
hollandiai testvérvárosában írták alá.
Idén Geert van Rumund, Wageningen polgármestere meghívásának
köszönhetően Gödöllő
ismét részt vehetett az
eseményen, városunkat
Pecze Dániel alpolgármester képviselte.
Ezen a napon az
egész ország együtt
emlékezik és ünnepel.
Május 4-én az áldozatok előtt tisztelegtek:
elsőként a holokauszt,
majd a háború katonai és polgári áldozatairól emlékeztek meg. Ilyenkor
a holland nemzeti színű zászlót félárbocra eresztik, majd megszólalnak a
harangok a városban. Éjjel a Hotel de
Wereld szállodával szemben (itt írták
alá a kapitulációt a németek) meggyújtották a béke lángját, amit futva
visznek el Hollandia minden városába. Május 5-e az ünnepé, a szabadság

szimbólumáé; ilyenkor, mint minden
évben, katonai parádéval teszik teljessé a megemlékezést.
Pecze Dániel a város vezetőivel
és civil szervezetek vezetőivel is találkozott, többek között a WGWG
Egyesület elnökével, Hans de Jonggal, akivel szerződést írt alá, miszerint a WGW Egyesület 7500 Euro

támogatást ad a Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
fürdőszobájának felújítására, amit
Wageningen városa további támogatással egészít ki.
A kettős segítségnek köszönhetően a munkák már a nyár folyamán
megkezdődhetnek.
(bd)

önkormányzati érdekszövetség közös nyilatkozatban utasította vissza.
A hírre a Tanítanék mozgalom úgy
reagált, „totális államosítást” terveznek a közoktatásban, a szerveződés a
Miniszterelnökséget vezető miniszternek, az oktatási államtitkárnak és
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ elnökének címzett nyílt
levelében azt írta, hogy figyelmen
kívül hagyják az önkormányzatiság elvét is, ahol a helyi közösségek dönthetnek intézményeikről az
ott élők igényeinek megfelelően.
„Önök totális államosítást terveznek
a közoktatásban, mivel végre fel- és
elismerték, hogy az iskolák kettős
fenntartása megbukott. Az elmúlt
években azonban az is nyilvánvalóvá
vált, hogy az állam nem jó gazdája
az iskoláknak, s a KLIK bukott meg
igazán!” – áll a Tanítanék nyílt leve(ny.f.)
lében.

Magyar agrárdiploMácia
Tóth Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára május
5-én angol nyelvű előadást tartott a
Szent István Egyetem nemzetközi kurzusán.
A helyettes államtitkár ismertette a
magyar agrár- és környezetügyi diplomácia szerepét és céljait a nemzetközi
folyamatokban, kiemelve a nemzetközi kitekintésben is kitűnően teljesítő
magyar élelmiszer-biztonság és mezőgazdasági kutatás-fejlesztés aktív kapcsolatait is.
Tóth Katalin előadásában elmondta, hogy Magyarországon található a
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delkező szakértői, vezetői pozícióban
levő szereplői nyújtanak áttekintést a
XXI. század tudományos és társadalmi
témáiról. A kurzus célja, hogy a hallgatók közvetlen és globális áttekintést
kapjanak a legfontosabb témákról és
az azokkal kapcsolatos szakpolitikai
(l.t.)
alternatívákról.

Május 20.: szja-bevallás

Sokan szeretik az utolsó pillanatra hagyni az adóbevallás postára adását. A határidő azonban május 20-án lejár, az érintett intézmények igyekeznek felkészülni a
„rohamra.”
Idén is hosszabb ideig lesznek nyitva a személyi jövedelemadó (szja) bevallások
benyújtásának finisében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatai
– tette közzé az adóhatóság a honlapján, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy az
ügyfélkapun keresztül egy gombnyomással elküldhető a bevallás.
Május 9. és május 20. között – május 16-át kivéve – a fővárosi ügyfélszolgálatok
(IX. kerület, Vaskapu utca 33-35., XIII. kerület, Kresz Géza utca 13-15., Dózsa
György út 128-130., XIV. kerület, Fogarasi út 3.) reggel negyed 9-től este 6 óráig
lesznek nyitva, kivéve május 13-át, akkor délután 2 óráig. A megyeszékhelyeken
működő ügyfélszolgálatok ugyanebben az időszakban reggel 8 órától este 6-ig várják az adózókat, május 13-án azonban szintén délután 2 óráig lesznek nyitva.
A Kiemelt Adó- és Vámigazgatóságon (KAIG, VII. kerület, Dob utca 75-81.)
működő ügyfélszolgálat a megjelölt időintervallumban május 9-én, 11-én, 18-án
és 20-án reggel 8 órától este 6 óráig, május 10-én, 12-én, 17-én és 19-én reggel 8
órától délután 4 óráig, május 13-án pedig délután 2 óráig lesz nyitva.
A vidéki központi ügyfélszolgálatok emellett április 13-tól május 31-ig szerdánként egész nap nyitva tartanak, 8 órától 18 óráig várják az ügyfeleket.
Rendkívüli nyitvatartással áll az ügyfelek rendelkezésére a NAV 06-40/42-4242 számon elérhető általános tájékoztató rendszere is: május 9. és május 12. között,
továbbá május 17. és május 20. között reggel fél 9-től este 6 óráig, május 13-án
pedig délután 2 óráig fogadja az adózók hívásait.
A NAV felhívja a figyelmet: a személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának
határideje május 20. Az ügyfélszolgálatra betérőknek érdemes megfontolniuk az
ügyfélkapunyitást, mert a regisztráció mindössze néhány percig tart, és sok más
mellett az adóügyek is egyszerűbben, kényelmesebben intézhetők így.
Magyar Posta Zrt. is igyekszik segíteni a lakosságot, a személyi jövedelemadó
bevallási határidő utolsó napján, 2016. május 20-án, pénteken – az előző évekhez
hasonlóan – számos postán hosszított nyitvatartással várja az ügyfeleket.
Az éjjel-nappal nyitva tartó Budapest 72 postán (Budapest Keleti pályaudvar)
kívül, a Budapest 62-es posta (Budapest Nyugati pályaudvar) 24.00 óráig, míg a
Budapest 114-es posta (Mamut Bevásárlóközpont) 21.00 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére. A Magyar Posta a küldemény felvételét a tényleges felvételi dátummal
ismeri el, így ha az ügyfél a bevallási határidő utolsó napján éjfél előtt érkezik a
postára, de a küldemény felvételére éjfél után kerül sor, akkor azon a tényleges
dátum kerül rögzítésre.
Vidéken, valamennyi megyeszékhelyen legalább egy postahely 20 óráig tart
nyitva május 20-án.
(ny.f.)
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A LEGSZERETNIVALÓBB HELYEN JÁRTAK A TÖRÖKÖS DIÁKOK
A HATÁRTALANUL! című pályázati felhívás célja megismertetni a diákokat az ország határain túl élő magyarokkal és
szokásaikkal. Már hagyomány
a Török Ignác Gimnáziumban,
hogy Erdély egy csöpp, de annál aktívabb falujába, Zsobokra utaznak; így volt ez az idén
is.
Az utazás első állomása Gyula volt,
ahol a diákok felkeresték Erkel Ferenc szülőházát, majd Nagyszalontára vezetett az útjuk, ahol az Arany
János emlékhelyeket látogatták meg.
Innen vezetett az útjuk a dombokkal
körülvett Zsobokra, ahol a Bethesda
Szórványiskola és Gyermekotthon
már évek óta partnere a Török Ignác
Gimnáziumnak, s aminek a diákjait a
gödöllői intézmény évek óta adományokkal is támogatja.
A település máig megőrizte magyarságát és hagyományait, még mindig

él itt a tarka színvilágáról híres kalotaszegi népviselet.
A két iskola diákjai számtalan közös
programon vettek részt, többek között drogprevenciós előadást hallgattak, együtt ünnepelték a falu lakóival
március 15-ét, és ismerkedtek a helyi
nevezetességekkel.
A négynapos út során a törökös diá-

kok Kolozsvárra és Körösfőre is ellátogattak.
„Zsobok az egyik legszebb, legérdekesebb, legszeretnivalóbb hely ahol
valaha jártam.
Egyszerűen tökéletes.” – írta
az egyik résztvevő.
„Szerencsére megtudtuk,
hogy
nyáron
vissza tudunk
menni hozzájuk,
– írja egy másik
gödöllői diák –
és ez reménnyel
töltött el egy kicsit minket. Ezeket
az élményeket, amiket ott szereztem
soha nem fogom elfelejteni. Az a rengeteg szeretet, amit ők adtak nekem
az alatt a négy nap alatt szavakba sem
önthető. Azóta is minden nap rengeteget gondolok rájuk. Nagyon hiányoznak. Remélem, hamarosan új											TIG
ra láthatom őket!”

Pünkösdi Bazár a gödöllői Waldorf iskoláBan
Az idén 25 éves intézmény
életében nagy hagyománynyal bír az Adventkor és
Pünkösd táján megrendezendő közösségi program,
az ún. Bazár. Már a neve is
színes forgatagra utal, ami
igazi családi programot kínál kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.
Az iskola közössége ekkor tud önfeledten együtt lenni, kipihenve a
dolgos hétköznapok fáradalmait,
egyúttal megnyitva kapuit a barátok, ismerősök, érdeklődők, a hozzánk kapcsolódni vágyók számára.
Ugyanakkor ez egy nagyon jó alkalom arra is, hogy találkozhassunk

régi diákjainkkal, szülőtársainkkal
felelevenítve a a sok éves működés
során szerzett közös élményeket.
Ennek jegyében nagy szeretettel várunk mindenkit május 21én, szombaton 14 órától iskolánk
udvarán, ahol az alkotni vágyók
kézműveskedhetnek kedvükre, a
kicsik kipróbálhatják magukat az
ügyességi játékokban, majd fakörhintával, diákjaink műsorát
hallgatva pihenhetik ki a forgatag
fáradalmait.
A táncoslábúak most is rophatják
kedves barátainkkal, a Regenyés
együttessel és végül a – tanárainkból álló – Shadózis zenekar muzsikájával zárjuk a remélhetőleg

Tanuljunk lengyelül!
Kedves Diákok!
Ha érdekel benneteket a lengyel kultúra és történelem, gyertek, és iratkozzatok be a Lengyel Nyelvoktató
Nemzetiségi Iskolába.
Az ingyenes, heti 4 órás oktatás a

gödöllői kihelyezett osztályban történik, anyanyelvi nyelvtanár vezetésével.
Helyiséget, tankönyvet biztosítunk.
Elért eredményedről bizonyítványt
kapsz, és a jegy a magyar iskolai

most is jó hangulatú rendezvényt.
Természetesen most sem maradhat
el az egyedi portékákat kínáló kézművesvásár és az ízletes reformbüfé. Szeretettel várunk mindenkit!
www.waldorf-godollo.hu
bizonyítványodba is bejegyezhető.
Nyáron lengyelországi táborozás és
kirándulások várnak rátok.
Jelentkezni május 15-ig a Gödöllői
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál lehet: Szabó László: 30/9709981, dr. Jezierska-Szabó Elzbieta:
30/477-7745

ÓVODA NAP A ZÖLD ÓVODÁBAN
A Gödöllői Zöld Óvoda Szivárvány alapítványa 13. alkalommal rendezi meg Óvoda napját.
Egy nap, amikor az óvoda udvara
elvarázsolt birodalommá változik, ahol minden gyerek herceg
vagy hercegnő lehet.
Mesés akadályok, csodás mutatványok várják az egész családot.
Szeretettel várunk mindenkit
2016. május 21-én, szombaton14 órától a Zöld óvoda udvarán (Gödöllő, Batthyány L. u 34-36).
A bevételből, felajánlásokból, támogatásokból óvodánk alapítványát
gyarapítjuk.
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Aki dudás akar lenni…
Bartók Béla születésének 135. évfordulójáról számtalan módon emlékezünk meg az idén. Ennek részeként
került ismét kiadásra Tallián Tibor
zenetörténész 1981-ben megjelent
könyve, ami a XX. század zenéje
meghatározó alakjának életével és
műveivel ismerteti meg az olvasókat,
kibővítve az azóta eltelt 35 év kutatási eredményeivel.
Olyan könyv került a könyvesboltokba, ami nem csupán egy gazdagon
dokumentált életrajz, hanem egy zenetörténeti érdekesség, egyfajta ember és
műelemzés, színesen, érdekesen megírva, ami azok számára is érthetővé teszi műveit, akik idegenkedve fogadták
azokat.
Bartók halála óta generációk nőttek fel,
akiknek a zenei tudása az ő munkásságára, népdalgyűjtéseire, zongora és
egyéb hangszeres műveire alapozódott.
Táncjátékai, valamint egyetlen operája
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meghatározóak a maguk műfajában,
Mikrokosmos című, gyerekeknek szóló
zongora tananyaga ma is megkerülhetetlen a zeneoktatásban.
Nehéz elképzelni, hogy ennek a zseniális alkotónak a művei sorra buktak
meg, a múlt század első felében sem a
zenészek jelentős része, sem a közönség többsége nem értette az újszerű
muzsikát. Ennek a sikertelenségnek is

nagy szerepe volt abban, hogy Bartók
a népzene kutatásba temetkezett, s ezzel új távlatokat nyitott a műfajnak és
a hallgatóságnak, és teremtett meg egy
különleges zenei kincsestárat.
Tallián Tibor nem könnyű feladatra
vállalkozott, amikor elkészítette az
újabb kiadást, s hogy ez mennyire így
van, az jól lemérhető abból, hogy az
1981-ben megjelent életrajz óta nem
született másik, annak ellenére, hogy
a Bartók-irodalom szépen gyarapodott.
A könyv ugyanakkor kiváló korkép
is, hiszen a felsorakoztatott dokumentumok és levelezések segítségével az
olvasó a társadalmi változásokról épp
úgy képet alkothat, mint a művészeti
életről és a különböző felfogásokról, és
persze a zeneóriás életéről.
Kalandos utazás ez Nagyszentmiklóstól Európa nagyvárosain, a történelmi Magyarország eldugott falvain és
Észak-Afrikán át New Yorkig. Az utazást pedig végig kíséri a zene, elsősorban természetesen Bartók zenéje.
(Tallián Tibor: Bartók Béla)
jk

Fúvósok és szimFonikusok egy színpAdon

Német-magyar koncert a kastély lovardájában
A németországi Reinbek város Ifjúsági Szimfonikus Zenekara és a Frédéric Chopin
Zenei AMI Ifjúsági Fúvószenekara közös, nagy sikerű
koncertet adott szombaton a
Gödöllői Királyi Kastély lovardájában.
Az ifjúsági fúvószenekar Alfred Bösendorfer Kis magyar című koncertművével kezdte az előadást, majd
Bernard Fitzgerald Angol szvitjéből
adott elő részleteket Fehér Ilona
trombita szólójával. Nagy tetszést
aratott Jacob de Haan Dakota című
szerzeménye és a Morricone váloga-

tás is.
A szünet után a németországi zeneiskola növendékei Johan Helmich Roman
Royal Wedding Music of Drottningholm
című művét ismertették meg a közönséggel. Brahms Első
magyar táncát
vastapssal hálálta meg a nagyérdemű. Ezután ők
is kontinenst váltottak és George
Gershwin Porgy

és Bess operájának legnépszerűbb dallamait
játszották
el.
Műsoruk Hans
Zimmer és Elton
John Oroszlán-

Cimbaliband: a nagy algír kaland
Az idén 10 éves zenekar végre
meghódítja Afrikát! Következő
úti cél Algéria, ahol őket érte a
megtiszteltetés, hogy egyetlen
magyarként képviselhetik hazánkat a „Colours of Europe”
fesztiválon.
Az immáron 17. éve megrendezésre
kerülő találkozó elnevezése sokatmondó: Európa színei. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a kulturális sokszínűség nyújtotta lehetőségekre nagy teret
adva a zenének a klasszikus stílustól
egészen a kortársig. A zene mellett pedig más művészeti ágak is képviseltetik magukat a tánctól a fényképészeten
át a színházi és filmes produkciókig.
Magyarország a 15 meghívott ország
közül idén a népzenét képviseli. A
Besh o droM és Ferenczi György után

ebben az évben a Cimbalibandre esett a
Külügyminisztérium választása. Nem
véletlen tehát, hogy egy olyan csapatot

hívtak meg, akik igazi multi-kultik: a
magyar, román, cigány, erdélyi, balkáni népek muzsikáját mind magukénak
tudhatják. Afrika egyelőre meghódítat-

királyának zenéjével zárult. Ezután
még csodálatosabb pillanatok következtek: A fiatal muzsikusok egyesített
zenekara Beethoven Örömódáját adta
elő. Vezényelt Fodor László és Barbara Marcks.
kj

lan földrész a zenekar számára, ezért
is hatalmas lehetőség és megtiszteltetés számukra ez a felkérés, amelyhez
a Moldva című lemezük világzenei
ranglistás elismerő helyezése is hozzájárult. A Colours of Europe
idén több városban május 9-től
21-ig kerül megrendezésre. A
Cimbaliband lapunk megjelenésével egyidőben, május 10én a fővárosban, Algírban lép
színpadra.
Az algériai utazás csak a kezdet
a banda külföldi felkéréseiből.
A számos magyarországi koncert mellett legközelebb Dániában a Halkaer Folk&Roots
Festivalon, Csehországban a
Colours of Ostrava Festivalon,
Lengyelországban a Visegrád Wave-en
találkozhatnak a külföldi rajongókkal,
de olasz és japán turné is szerepel az
idei nyári programban.
jb

A világ Felett – A Remsey legendáRium

Felhívás családi emlékek gyűjtésére
Családi emlékek gyűjtésébe kezd
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ a Gödöllő 50,
a megújuló értékek városa elnevezésű tematikus év keretein belül megrendezésre kerülő Remsey
emlékkiállítás megvalósításához.
A gyűjtés során a Remsey családdal kapcsolatos fotók, plakátok, képeslapok, levelek, illusztrált vagy
dedikált könyvek, bármilyen írásos
és képi anyagok tulajdonosainak
jelentkezését várjuk, akik szívesen
felajánlják bemutatásra a személyes
tárgyaikat a kiállítás idejére.
A dokumentumok összegyűjtésével az a célunk, hogy a
könyvtár sajátos eszközeivel készített
interaktív kiállítás keretében be-

pillantást nyújtson a Remsey család
több generáción átívelő életébe.
A kiállítás Gödöllő Város Önkormányzatának támogatásával több
kulturális intézményben párhuzamosan valósul meg, más-más szeletét mutatva be a család művészeti
tevékenységének.
Időpontja: 2016. október-november.
A dokumentumokat az alábbi címekre lehet elküldeni, vagy személyesen elhozni:
Cím: Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ
2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.
Email: konyvtar@gvkik.hu
Bővebb információ:
+36/28/515-280, 28/515-539
Fóthy Zsuzsanna
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Város-Kép

50 Éve törtÉnt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Ma is több olyan intézmény működik városunkban, amelyekről már 50 évvel ezelőtt is elmondhatták, hazai
szempontból is jelentősek. A Kisállattenyésztési
Kutató Intézet, a Méhészet, no és persze az egyetem
az állattenyésztés szempontjából már akkor is jelentős eredményeket mutatott fel. Nem véletlen, hogy a
Pest Megyei Hírlap is nyomon követte az ezekben folyó
munkát.
Ebben az időszakban a szzakemberek a nyúltenyészztés
fejlesztésére nagy hangsúlyt kívántak fektetnni,
legalábbis ez derül ki az
Országos Földművesszöveetkezeti Tanács által a Kiisállattenyésztési Kutató
Intézetben megrendezettt
tanácskozásról szóló beeszámolóból. A szakembereek
szerint a nyúl ezekbeen
az években a világpiacon jobban értékesíthető
volt, mint a csirke, a
hízott- és pecsenyeka-csa, a liba, a pulykaa
vagy a tojás. Ezeket
a lehetőségeket kihasználva kezdték meg a
szakemberek a házinyúl
hazai
tenyésztésének
szervezését, s a tervek szerint 1966-ban
600 000, 1970-re pedig másfélmillió nyúl
felvásárlását és értékesítését tűzték ki
célul.
A nyúltenyésztés mellettt a méhészet is fontos feladatokat adott az intézménynek. Ebben a témában a lap dr. Örösi Pál Zoltánnal, a méhészeti
osztály vezetőjével és dr. Sütő Kálmán tudományos

igazgatóhelyettessel készített beszélgetést. Mint
ebből kiderül, a szakemberek számára már ekkor is
nyilvánvaló volt, hogy a különböző növényvédő szerek
elpusztítják a növények porzását végző vadrovarokat,
s ezért megnőtt a mézelő méhek szerepe.
Dr. Sütő Kálmán elmondta, a KGST-n belül az aprómag termelés Magyarország
Magyarorszá feladata volt, ami komoly
feladatok elé állította a
szakembereket. Ennek során
a lucernamag termesztésben
végeztek kísérleteket, ami
bizonyította, hogy a méhekkel történő beporzás 30
százalékos
többlettermést
s
eredményez,
s a napraforgóe
nnál és a repcénél is 20-60
százalékkal
megnövelte a mag
s
mennyiségét. Ez csak a lucernánál 250–300 vagonnal több
teermést, azaz 80-90 millió
foorintos többletet jelentett.
A szakemberek úgy vélték a
fejlettebb üzemeltetési módszeerek bevezetésével a mézterrmelés is a duplájára növelhettő.
De 1966 májusában nem csak a
kissállatokra figyeltek Gödöllőn. Az Agráregyetem kísérleti
minttagazdaságának nagy örömére csupa nemesített, többször
kereesztezett szarvasmarha közé
ekkor érkezett meg az első – addig szabadtartású – magyar marha, egy növendék bika, amire,
mint az új generációk alapítójára tekintettek a szakemberek.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

Évszázadok öltözete az erzsÉbet királynÉ emlÉkei

Divatkiállítás Aichachban
Különleges kiállításba kapcsolódott
be Gödöllő városa, testvérvárosunkban, a bajorországi Aichachban.
Az unterwittelsbachi Sisi-kastélyban „Alul és felül” címmel nyílt
időszaki kiállítás ez alkalommal a
divattal foglalkozik a barokk kortól
egészen Erzsébet királyné koráig.
A látogatók megismerhetik, hogy
hogyan változtak ebben az időszakban az öltözködési szokások, s ez-

úttal azt is megtudhatják, mit viseltek a
látványos ruhaköltemények alatt.
A május 5-én megnyílt kiállítás Erzsébet
királynéval nem csupán a divat terén foglalkozik, hanem a királyi időszak gödöllői
emlékeit is megjeleníti. Czédly
Mónika
ruhakölteményei mellett
bútorok, porcelánok, emléktárgyak,
kiadványok
adnak ízelítőt azokból az
emlékekből, amit városunk
a királyi évtizedekből őriz,
köztük több Szabó Margit, Kiss Zsuzsanna és L.
Péterfi Csaba magángyűjteményéből származó emléktárgy.

MÁRIABESNYŐ
PÜNKÖSDI KÖZÖSSÉGI NAP
2016. MÁJUS 16.
Programok:
900 - Gyülekező
1200 - Szentmise
Ebéd a főzőversenyen elkészült ételekből.
Egésznapos programok
Főzőverseny
Gyermek „Ki mit tud?”
Pünkösdi király választás
Kézműves foglalkozások

Lovaglás
Tűzoltó autó
Sportrendezvények
foci, íjászat, csocsó
bajnokság
A főzőversenyen az
alapanyagokat az egyházközség biztosítja,
csupán az ízesítésről
kell gondoskodni.
Jelentkezés, illetve
bővebb információ:
besnyoipunkosd@
gmail.com

A központi témához, a divathoz
kapcsolódva a Czédly Mónika által
készített ruharekonstrukciók közül
az uralkodópár 25. házassági évfordulójára készült aranyhímzéses
ruha, a „csillagruha”, a feketetollas
selyemruha és Erzsébet királyné első
díszmagyarja látható. A kiállítást október 23-áig tekinthetik meg az érdeklődők.
(kj)

ikebana, koto És teaszertartás

Japán nap a kastélyban
(folytatás az 1. oldalról)

A szép számmal megjelent látogatók megkóstolhatták a helyben elké-

szített japán zöld teát, megnézhették
az ikebanakülönlegességeket, azok
elkészítését, illetve ki is próbálhatták annak mesterfogásait, valamint
meghallgathatták a koto különleges
hangzását.
A Junko Harada művésznő által megszólaltatott hangszeren nem
csak japán, hanem magyar dalokat
is fel lehetett ismerni. A teaszertartás
alatt is megszólalt a koto, miközben
az évszázados hagyományok szerint,
sajátos eszközökkel készítették a
teát, amihez kis sütemény is járt.
A japán művészvendégeket és a
megjelent érdeklődő közönséget dr.
Gémesi György polgármester és dr.
Ujváry Tamás, a kastély igazgatóhelyettese köszöntötte. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kósa

Ferenc filmrendező, akihez közel áll
a japán kultúra, hiszen felesége a távol-keleti országból származik.
A japán művészdelegáció nem először
járt Magyarországon,
korábban
Budapesten szerepeltek. Akkor meglátogatták a
gödöllői kastélyt, így
született meg az ötlet,
hogy Erzsébet királyné
egykori rezidenciáján
is szeretnének bemutatót tartani. A hétvégi
program Merényi Krisztina szervezésében valósult meg.
A japán vendégek hétfőn a városházán jártak, majd búcsúzáskor
megszólaltatták a főtéren álló Világbéke-gongot.
(A)
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Kutyastrand nyílik Gödöllőn

Újabb jó hír a kutyásoknak: kimondottan kutyák számára készül strand Gödöllőn! A Dogland
Kutyastrand kialakításáról az
ötletgazdát és tulajdonost, Szávai
Évát kérdeztük. Elárulta azt is,
mikorra várható a megnyitó.
– Mi adta az ötletet a megvalósításhoz?
– Kutyakozmetikusként dolgozom,
így sok gazdi panasza elért hozzám
nyaranta, hogy nem tudják hol hűsíteni kutyájukat. Nagyon sokuktól
hallottam ezt, hogy a kánikulában
is a legtöbb helyről ki vannak tiltva
kedvencükkel. Az ötlet ebből indult
ki, és a részletek szinte jöttek már
maguktól. Ráadásul a környéken
nincs is a kutyák fürdetésére nagyon lehetőség… Akinek a kutyája
nagyon szereti a vizet és az úszást,
messzebbre kell utazniuk.
– Hol lesz a kutyastrand kialakítva?
– Gödöllő külterületén alakítunk ki
egy mesterséges tavat, mely a kutyák úsztatására, fürdetésére, strandolásra lesz alkalmas. Ezt a saját
telkünkön hozzuk létre, tehát magánterületen.
– Mekkora területet foglal magába a strand partja, illetve milyen
lesz maga a vízfelület, ahol a kutyusok pancsolhatnak?
– A víz nem lesz mély, és a tó egyik
részét le szeretnénk keríteni a kiskutyások számára - így azok is biztonságban és jól érezhetik magukat,
akik nem jönnek ki a nagytestű kutyákkal. A tó felülete 510 négyzetméteres lesz. Szeretnénk locsolós,
játszós helyet is kialakítani azoknak
a kutyáknak, akik szeretnek a vízzel
(például a slagból folyatott vízsugárral) játszani.

– Milyenre tervezitek a strandot?
Hogy tervezitek, lesz belépőjegy?
– Mivel ez nem szabadstrand, hanem
magánkézben lévő terület, kell egy
minimális összeggel számolnunk,
ami a belépést illeti. Úgy alakítjuk
ki a környezetet, hogy kényelmes
legyen kutyáknak és gazdiknak is.
Fontosnak tartom, hogy a gazdiknak
legyen mosdó, WC, tudjanak esetleg valamit inni vagy enni (a büfé
kialakítása még egyeztetés alatt áll).
Napozóágyakat is be fogunk szerezni. Ami a kutyákat illeti, helyezünk
ki szemetest és kakizacsit, itatókat.

Mindent folyamatosan karban is kell
majd tartani. Mindez pedig költségekkel jár, nem egy kis beruházásról
van szó. Kialakítunk egy nagy parkolót is, hogy ezzel se legyen gondja az ide érkező gazdiknak. Terveink
között szerepel az is, hogy siker
esetén ki tudjuk nőni magunkat, és
tudunk valamilyen módon bővíteni
is. Úgy tervezzük azonban, hogy
mindenki számára elérhető legyen,
ne legyen megterhelő ez a belépő.
Lesz egyébként házirend, pontos
szabályokkal, hogy ne legyen baj,
összezörrenés. Tervezzük, hogy lesz
külön V.I.P. jegy az olyan kutyusok
számára, akik például harapósak,
nem jönnek ki más kutyákkal - őket
sem akarjuk kizárni a fürdőzés élményéből. Ezt úgy gondoljuk megvalósítani, hogy a nyitás előtt két
óra hosszát csak ők lehetnek benn a
strand területén - így elkerülhető a
felesleges stressz mindenki számára.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Alíz: Fiatal felnőtt szuka. Érzékeny
lelkű, bújós, nyugodt. Emiatt elsősorban
családkutyának, társnak alkalmas, sem
mint házőrzésre.
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Győző: 2 éves kan keverék
kutya. Bújós nagy maci, jól szocializált gyönyörű eb. Más kutyától,
férfiaktól tart, de összeszoktathatók. Gazdit keres, aki egy életen át
vigyázni fog rá.

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

Lütyő: Fiatal felnőtt kanocska. Kis
termete miatt lakásba is ajánljuk, de csak
olyan családnak, aki ki tudja elégíteni a
mérhetetlen mozgásigényét ugyanis folyamatosan fut, rohan, pörög. Sportolásra
kifejezetten alkalmas lenne.

Talált kutyus

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

Domi: Ideiglenes befogadónál lévő,
ivartalanított, oltott, chippelt, kan.
Emberekkel és kutyákkal is jól kijön.
Kedves, szocializált, jó házőrző. Sajnos
hajlamos szökni, így csak szökésbiztos
kerítés mellé fogadható örökbe.

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig

Ehhez persze külön időpont egyeztetés kell majd.
– Az önkormányzat, illetve a helyiek és a kutyások hogyan fogadták a hírt?
– Az önkormányzatnál semmilyen
fennakadás vagy probléma nem
volt. A tó nem mély, így a kistestű
kutyák számára is ideális lesz. Fontos szempont ez, hiszen ha bármi
adódik, a gazdi be tud menni akár
a tó közepébe is. Pont emiatt a kis
mélység miatt nem kellenek különösebb engedélyek, hiszen úszni nem
tudó ember számára is biztonságos
lesz. A megkötés
csak annyi, hogy a
szomszéd telektől
minimum egy méter távolságot kell
hagynunk.
A telek külterületen van, ami nem
túl sűrűn lakott,
így nem is zavarunk remélhetően
senkit. Sokan vannak arrafele kutyások, és azok, akik
hallottak már a kezdeményezésről,
nagyon örülnek neki és nagyon várják a megnyitót!
– Mikorra tervezitek a megnyitást?
– A tervezés és az, hogy ténylegesen mikorra készül el a tó és a telek,
nem biztos, hogy fedi majd egymást.
Mindenesetre szeretnénk mielőbb,
maximum egy hónap múlva megnyitni a Dogland Kutyastrandot.
Amennyiben június 1-ig a nyitást sikerül megvalósítani, abban az esetben a június 1-én született kutyusok,
és a Hédi nevű kutyusok a megfelelő dokumentumok felmutatásával
ingyen jöhetnek be, minden év ezen
napján. Ezzel szeretnék szeretett
kiskutyám elvesztésének tiszteletet
adni a születése napján!
Forrás:
https://kutyabarathelyek.hu/hu/hirek/reszletek/kutyastrand-nyilik-godollon

Május 14-én és 15-én,
szombaton, 9-12 óráig:
dr. Koleszár István rendelője
Márciusban fogadtuk be, de a nagy kutyáink
nem tűrik el, a macskáinkat kergeti. Most
elkerítettük, de szüksége lenne egy gondos
gazdira! Kb. öt hónapos kan kiskutya, várhatóan közepes termetű lesz. Oltásait, chipet,
paraziták elleni kezelést megkapta. Megnézni Isaszegen lehet, szívesen segítünk a szállításban. Érdeklődni: 20/444-4468.

Gödöllő, Árpád út 32.

Tel.: 06/30-535-55-23
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Sport

Labdarúgás – rég Látott eredményesség

vívás – kard váLogató és vidék bajnokság

Magabiztos győzelem a Pilis ellen Gémesi Csanád és a fiatalok hétvégéje
Régen tapasztalható eredményességi sorozatban van a
Gödöllői SK megyei I. osztályú
csapata, akik ezúttal hazai pályán verték magabiztosan a Pilis együttesét 4-2-re. A másik
két gödöllői formáció közül a
GEAC 3-2-re, míg a GSK kettő
2-1-re kapott ki idegenben.

Béla együttese 28 pontos és ismét a
kieső helyet jelentő, 12. pozícióba
csúszott vissza.
Pest megyei II. Közép-csoport, 26.
forduló: Szentendre VSE – Gödöllői EAC 3-2 (1-1) Gól: Katdebo Lóránd, Angyal Zoltán.

Szász Ferenc együttese igazi hatpontos rangadón fogadta a Pilist,
ugyanis a forduló előtt a házigazda
GSK 38, míg a vendég pilisiek 36
ponttal álltak. Nos, a gödöllői fiatalok ezúttal is remekeltek és magabiztos játékkal verték riválisukat, így
41 ponttal, holtversenyben az 4. és
5. helyezettekkel a hatodik pozíciót
foglalják el a pontvadászatban. Rég
látott magasságokat döntget egyéb
iránt a Gödöllő, ugyanis legutóbb a
2012/2013-as szezonban állt ilyen
előkelő helyen – akkor 44 ponttal
az ötödik volt a gödöllői alakulat –
ugyanennyi meccset követően.
Pest megyei I., 26. forduló
Gödöllői SK – Pilisi LK 4-2 (3-1)
Gól: Varga Bence (2), Koziorowski
Richárd, Kékesi Alex.

A mérkőzés elvesztésébe került a
Gödöllői SK második számú csapatának a hétvégi, Szentmártonkáta
elleni párharcon kapott piros lap.
Szekeres László a 65. percben még
egyenlített, majd tíz minutummal
később, a házigazdák találatát követően kiállította a játékvezető. A létszámhátrányban játszó GSK II. nem
tudott egyenlíteni, így 53 ponttal az
ötödik helyen áll a tabellán.
Megyei III. Közép-csoport, 26.
forduló: Szentmártonkátai SE – Gödöllői SK II. 2-1 (1-0) Gól: Szekeres
László.
-ll-

Megyei II. osztály – Szentendrei
fiaskó
Szentendrén vendégszerepelt és kapott ki 3-2-re a GEAC, ezzel Nagy

Megyei III. osztály – Három pontba kerülő piros lap

Pest megyei II., 27. forduló
Május 14. vasárnap 16.30 óra,
Gödöllői EAC – Pilisszentiván SE
Egyetemi sportpálya
Pest megyei III., 27. forduló
Május 14. vasárnap 16.30 óra,
Gödöllői SK II. – Üllő SE II.
Táncsics M. úti Sportcentrum

kéziLabda – ezüstérmes juniorok

Elcserélt dobogó Hevesen
A negyedik helyre cserélte ideiglenesen dobogós pozícióját
a Gödöllői KC, miután a második helyen álló Heves otthonában 25-24-re kikapott Bartos
Gábor együttese.
A gödöllőiek jól kezdtek, a szünetben már két góllal vezettek, sőt a
második játékrészben 20-13-is volt a
mieink javára az állás, de a házigazdák huszáros hajrája és a GKC betlije vereséget eredményezett. A csere
rosszkor jött, ugyanis mindössze egy
forduló van hátra már csak, bár amíg
a GKC a sereghajtó váci faitalokat
fogadja, addig a rivális csömöriek a
listavezető és már első helyen záró

PLER együtteséhez látogat. A Gödöllő 28 ponttal, egy egységgel lemaradva a harmadik csömöriek mögött
a negyedik helyen áll csoportjában.
Mácsár Gyula junior csapata ellenben
már bebiztosította dobogós helyét és
a Hevesen aratott 26-21-es sikerével
24 pontos lett és a második helyen
zárta a szezont az NB II. Északi-csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 21. forduló:
Heves SE-Gödöllői KC 25-24 (11-13)
Juniorok: Heves – Gödöllő 21-26
Következik:
Május 14., 16 óra, Hajós iskola tornaterme: Gödöllői KC – Váci KSE
U23
-tt-

röpLabdás évzáró – sportegyesüLetek összeFogása

Reptéren évzárózott a TEVA-GRC
Az elmúlt szombaton, a reptéren
tartotta meg immáron hagyományosnak mondható, szurkolókkal közös évzáróját a TEVA-Gödöllői RC felnőtt női röplabda
csapata.
Bár az égiek nem fogadták kegyeikbe a jó
hangulatú pikniket –
többször is eleredt az

eső – a gödöllői repülőtér üzemeltetői
viszont igen, hiszen ők biztosították a
helyszínt és látták vendégül a társaságot. A sportegyesületek összefogásával
megvalósult rendezvényen önfeledt évzárót tartottak a röpisek.

Május 7-én, a Vasas vívó csarnokában
felnőtt férfi kard válogató versenyt
rendeztek, amelyen 40 induló állt pástra. A gödöllői Gémesi Csanád remek
teljesítménnyel legyőzhetetlennek bizonyult, a döntőben Péchi Mikóst verte
15-14-re.
Utánpótlás fronton is jól teljesítettek a
GEAC vívói. A Veszprémben megrendezett Vidék bajnokságon serdülő kardban a fiúknál Papp Máté a második,

Révész Márton pedig a harmadik helyen végzett, míg a serdülő fiú csapat
(Papp M., Révész M., Missurai Jonatán) ezüstérmes lett. A hölgyek mezőnyében aranyos volt a hétvége, ugyanis
kard egyéniben Missurai Pálma, míg
tőr egyéniben Csömösz Melánia állhatott fel a dobogó legfelső fokára és vehették át a jól megérdemelt aranyérmét.
A gyermek korcsoportban induló gödöllői versenyzők is kitettek magukért.

atLétika – éremeső Fehérváron

Kilenc GEAC csapatérem
A felnőttek csapatbajnoksága
előtt ráhangolásnak május 7-8.
között rendezték Székesfehérváron a Bregyói Atlétikai Centrumban az utánpótlás egyik
legnagyobb méretű versenyét,
a Serdülő, Ifjúsági Ügyességi
és Gátfutó Csapatbajnokságot. A GEAC atlétái kilenc csapatéremmel zárták a versenyt.
A GEAC atlétika szakosztálya 11
csapattal indult és ebben az évben is
kiemelkedően szerepeltek a rúdugrók, akik két legjobbjuk nélkül egy
arany- és kettő ezüstérmet szereztek.

A gerelyhajítók három ezüstérmet
hoztak haza, míg a gátfutók egy-egy
ezüst- és bronzérem mellett két negyedik helyet értek el. Az atlétákon
kívül a siker kovácsai voltak még az
edzők: Foki Vilmos, Kaptur Éva,
Körmendy Katalin, Máté Alpár és
Szörényi István.
Eredmények: Serdülő (U16) korosztály/ aranyérmes: fiú rúdugrás
(Mihály Ádám, Magyari Benedek,
Molnár Dániel, Orbán Andor).
Ezüstérmesek: fiú 300 gát csapat
(Mihály Ádám, Ferenc Ákos, Magyari Benedek, Molnár Dániel); fiú
gerely csapat (Canea Zoltán, Juhász

FutsaL – betLizett a mag-Log team

Bronzérmes az U20-as csapat
Címvédőként jutott az idei U20as NB II-es bajnokság négyes
döntőjébe a Covritas Futsal
Team Gödöllő, akik bronzéremre cserélték tavalyi aranyukat.
Az elmúlt hétvégén Gödöllőn megrendezett négyes döntőben a gödöllői fiatalok – akik közül a tavalyi „aranycsapatból” öten ezúttal is ott voltak a keretben
– az elődöntőben az Airnergy FC-től
kaptak ki 3-1-re hosszabbítás után, míg
a bronzmeccset 7-2-re nyerték a Vác ellen. A döntőben 3-3-as eredmény után a

Debrecen (az elődöntőben 4-2-re verték
a váciakat) örülhetett az első helynek.
Baranyai Pál bronzérmes együttese:
Darabont Dániel, Varsányi Botond,
Dékány József, Gruber Bálint, Molnár Márton, Blaubacher Pál, Tóth
Márk, Berta Balázs és Bartha Norbert.Végeredmény: 1. Debreceni EAC,
2. Airnergy FC, 3. Covritas FT Gödöllő,
4. Váci Futsal SE.
A MAG-LOG Team CFT Gödöllő nem
túl jó hetet zárt, miután Debrecenben
5-3-ra kapott ki, míg a sereghajtó, 25.

A leány kard mezőnyében itt sem talált
legyőzőre Missuria Pálma (ugyanitt
Batai Édua nyolcadik lett), míg a Missurai P., Bata É., Váray Réka trió is
aranyérmes lett. A tőrözőknél a fiúk mezőnyében Vanyó László az első, míg a
lányoknál Szabó Anna harmadik lett a
veszprémi versenyen.
-tt-

Nándor, Mihajlovic Alex, Földi Bence, Menyhárt Márk); leány rúd csapat (Bánovics Dorottya, Simonváros
Csenge, Smutzer Csilla, Lajos Dóra);
leány gerely csapat (Eszenyi Napsugár, Németh Vera, Glaser Zina, Németh Nóra, Varga Flóra).
Bronzérmes: leány diszkosz csapat
(Varga Evelin, Glaser Zina, Németh
Nóra, Németh Vera, Varga Flóra).
Ifjúsági (U18) korosztály/ ezüstérmesek: fiú gerely csapat (Váczi
Dániel, Szitter Márton, Bogdán András); leány rúd csapat (Kondrák Réka,
Szabó Petra, Horváth Dorottya).
Bronzérmes: leány 100 gát csapat
(Csernyánszky Flóra, Kriszt Katalin,
Csernyánszky Sára, Frei Dalma).
-kbforduló alatt eleddig egy győzelmet és
egy döntetlent felmutató Főnix ISE ellen hazai pályán csak 3-3-as döntetlenre
volt képes.
A gödöllői alakulat 42 ponttal a hatodik
helyen áll a Keleti-csoport tabelláján.
NB II., Keleti-csoport, 24. forduló
Debreceni EAC – MAG-LOG Team
CFT Gödöllő 5-3 (3-2) Gól: Magyar
Zsolt, Farkas Péter, Baranyai P.
NB II., Keleti-csoport, 25. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Főnix ISE 3-3 (3-2) Gól: Gruber Bálint,
Dékány J. Molnár M.
-lt-

tenisz Csb II. osztály

5-4 ide és oda is
Felemásan sikerült az első hétvége a most kezdődő országos csapatbajnokságban gödöllői szempontból. A II. osztályban szereplő
Gödöllői SK A Budakalász ellen
5-4-re kapott ki, míg a Szekszárd
ellen hasonló arányban nyerni tudott.

2016. májuS 10.

Ajánló

gödöllői Szolgálat 9

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Május 10., kedd, 17.00:
Braun Julianna (gitár) növendékeinek
hangversenye

Május 12., csütörtök, 17.30:
Sz. Dr. Czitrovszky Ilona (zongora)
növendékeinek hangversenye
Május 13., péntek:
16.30: Ferenczy Beáta (zongora) növendékeinek hangversenye;
17.30: Sári Erika (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 17., kedd, 17.00: Somodi Károly (trombita, furulya) növendékeinek hangversenye
Május 18., szerda, 18.30:
Ferenczi Anna (zongora) növendékeinek hangversenye

A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
ALKOTÓHÁZA
2016. ÁPRILIS 25-TŐL MÁJUS 21-IG NEM
LÁTOGATHATÓ!
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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
2016. évi városi Semmelweis napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.
Gödöllő Város képviselő-testülete rendeletének alapján a díj azoknak a személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a
gyógyító – megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak
tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Közigazgatási és Szociális Irodájára eljuttatni (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 3 sz.) vagy e-mailben a tamas.marta@
godollo.hu címre.
HATÁRIDŐ: 2016. MÁJUS 18.
Tisztelettel:
Simon Gellért Péter sk., az Egészségügyi Bizottság elnöke
Kristóf Etelka sk., a Szociális Bizottság elnöke

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM ODAÍTÉLÉSÉRE
Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt
módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012. (II.8.) számú, a 17/2013. (V.21.) számú, 9/2014. (V.19.) számú
önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a „GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozásának rendjét.
1. A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:
• a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,
• egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét,
hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
2. „Gödöllő Város Díszpolgára” cím évente, legfeljebb egy személynek adományozható.
3. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek,
közösségek, személyek. Az adományozásról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adományozható,
posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre).
HATÁRIDŐ: 2016. május 20. (péntek)
Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester sk.

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Május 9-15-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Május 16-22-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető
tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a
város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat.
Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre
eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre).
HATÁRIDŐ: 2016. május 20. (péntek)
Tisztelettel: Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (Gödöllő, Petőfi Sándor Utca 1-3.)
PÁLYÁZATOT HIRDET
2 FŐ RADIOLÓGUS SZAKORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A jogviszony időtartama és formája: határozatlan idejű közalkalmazotti,
vagy bármely egyéb formájú jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes-, vagy rész munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakorvosi feladatok ellátása röntgendiagnosztika és ultrahang diagnosztika
szakrendelésen.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak, illetve egyéb forma esetén megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
• Szakirányú egyetemi végzettség • Radiológiai szakvizsga • Legalább 1-3 év
szakorvosi munkavégzés • Érvényes működési kártya • Orvosi alkalmasság •
Büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok
• működési kártya másolata,
• szakmai önéletrajz,
• orvosi alkalmassági igazolás,
• erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, 2016. július 1-től
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Árpád igazgató
nyújt, a 28/420-655 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tormay Károly Egészségügyi Központ címére
történő megküldésével.
• Személyesen: Igazgatósági titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca 1-3. 1.
emelet).
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987

A Turizmus Minőségi Díjjal többszörösen
kitüntetett domonyvölgyi Lázár Lovaspark
felszolgálókat, konyhai kisegítőt és takarítót
keres.
Felszolgálókkal szembeni elvárások:
– szakirányú végzettség
– társalgási szintű angol nyelvtudás
– minőség iránti elkötelezettség
– 1-2 éves szakmai gyakorlat
Versenyképes fizetés, kiváló csapat, szép környezet.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu e-mail
címre vagy a 2182 Domonyvölgy, Fenyő u. 47. postacímre várjuk.
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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 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

GYÁSZJELENTÉS
+ Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy Budai Mátyásné sz. Tollas Éva
méltósággal viselt betegsége következtében 2016.
május 1-jén elhunyt. Szerettünket 2016. május 14én, szombaton 12 órakor búcsúztatjuk a Gödöllői
Városi Temetőben (Dózsa Gy. út 35.) a református
egyház szertartása szerint. A gyászoló család.
KÖZLEMÉNY
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INGATLAN
+ Gödöllőn a kecskés dűlőn eladó egy 1912nm zártkert, művelési ág alól kivonva, aminek 3%-a beépíthető. Ár 2,5MFt 70/611-2539, 70/611-2789
+ Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1ha 9025nm
nagyságú szántó, jelenleg is gondozva. Iár: 2,5MFt.
70/611-2539, 70/611-2789
+ Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó
egy 1019 nm-es szántó(20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 2,5MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+ 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.
+ Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából épült
családi ház a fenyvesben 600nm-es telken. I.á.: 14
mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Táncsics Mihály utcában az
Erzsébet parkkal szemben egy 110nm-es, nappali+3szobás, összkomfortos családi ház. A telken
szaletli, fűtött garázs található és örökzöldek vannak telepítve. I.á.: 28,8 mFt 20-919-4870
+ Eladó Turán az állomáshoz és a buszhoz nagyon
közel egy 2szobás, összkomfortos családi ház zárt
verandával, 1200nm-es telken. Alkalmi áron 6mFt
irányárért 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz nagyon közel egy 2szobás, téglából épült, 70nm alapterületű lakóház, mely egyedi fűtéssel rendelkezik.
A telken, mely 559nm nagyságú található egy
nagyméretű garázs, alatta pincével, valamint egy
nyári konyha, mely önálló lakrészt is képezhet. I.á.:
20 mFt 20-919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás, 2fürdőszobás, 2 kocsi beállásos ikerház
500nm-es kizárólagos használatú telekrésszel. Ezzel kapcsolatos dokumentációk megtekinthetőek.
További információk telefonon: 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy társasházi 110nm összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás. Az ingatlan előtt ingyenes parkoló található. Befektetők előnyben, akár visszabérlési lehetőséggel. E.á.: 25mFt 20-919-4870
+ Eladó Turán a központhoz közel egy új építésű, amerikai konyhás nappali+3szobás, téglából épült, szigetelt, földszintes családi ház. I.á.:
19mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő és Szada között a volt Sony mögött dobogón 670nm-es telken egy 40nm-es téglából épült, szoba-konyhás épület, melyben villany
bevezetve és ásott kút biztosítja a vízellátást. I.á.:
7mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Hegyesi Mari utcában egy csodálatos panorámás, nappali+4szobás, 2fürdőszobás,
téglaépítésű lakóház 80nm-es szuterénnel, erkéllyel,
terasszal, telepített örökzöldekkel, 30-40 gyümölcsfával 2684nm-es telken. I.á.: 42mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 2 db építési telek.
Az egyik 2400nm területű, víz, villany, gáz bekötve,
I.á.: 18mFt. A másik egy 734nm-es, összközműves telek egy felújítandó épülettel. I.á.: 8mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es telken egy 2szintes, 2fürdőszobás családi ház, mely
áll 4 szobából, étkező-konyhából. A szobákhoz terasz illetve erkélyek kapcsolódnak, melyek biztosítják a kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén van kialakítva, mely garázsbeállásra is alkalmas. I.á.: 26,9
mFt 20-919-4870

+ Eladó Bagon a zártkerti részben egy téglaépítésű, szoba-konyhás, kis lakóépület. Az épületben
gázkonvektoros fűtés, és villany van bevezetve. A
telken kerti csap található, melytől könnyen bevezethető a víz az ingatlanba. I.á.: 2mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 100nmes, L alakú, felújítandó lakóház 2300nm-es telken. Az ingatlan összközműves, téglából épült.
I.á.: 19 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
444nm-es, panorámás építési telek, melyen egy
30nm-es könnyűszerkezetes ház található. I.á.: 7,8
mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször
120nm alapterületű 2nappali+5szobás, 2fürdőszobás családi ház tetőtéri beépítési lehetőséggel. A
ház alatt egy 40nm-es pincerész található. A telken
garázs és egyéb melléképületek vannak elhelyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában egy
720nm-es telken egy 2,5szobás vert falból épült
lakóház. I.á.: 18mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Egyetemhez közel az Alkony
utcában egy 120nm összalapterületű+30nm padlásterű, felújított, újszerű állapotú, nappali+5szobás, 2fürdőszobás társasházi öröklakás 409nm
telekrésszel. Az épület alatt 30nm garázs és egyéb
funkciókra alkalmas helység található. Az ingatlan
vegyes tüzeléses kazánról ill. gázkazánról biztosítja
a fűtést. I.á.: 31,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő belvárosában az egyik 10 emeletes
épületben egy panorámás 1,5 szobás, külön konyhás
társasházi öröklakás. I.á.: 12,5mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis
családi ház két utcára nyíló telken. A ház alatt garázs található. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy csendes utcában egy ikerház,
mely áll egy nappali+3szobából, erkélyes, teraszos,
telekrésszel. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a palotakerten egy 7. emeleti,
63nm-es, nagy erkélyes, nappali+3szobássá alakított társasházi öröklakás. I.á.: 13,5mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő belvárosában egy viszonylag új építésű, kifogástalan állapotú társasházi öröklakás, mely
áll egy nappali+2,5 szobából, udvari és kertkapcsolattal, zárt kocsibeállással. I.á.: 26,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben
épült, igényes megjelenésű, teljesen felújított, szigetelt, 3szintes családi ház, mely áll egy nappali-étkező-konyhából, 5 szobából, 2fürdőszobából. A
szobákból erkély és teraszkapcsolat van kialakítva.
A telek örökzöldekkel telepített, automata öntözőrendszerrel. Ár érték tekintetében nagyon kedvező
áron. I.á.: 43,8 mFt 20-919-4870
+ Gödöllőn Királytelepen 1070nm-es építési telek
14,5m utcafronttal, szép környezetben sürgősen
eladó. I.ár: 10,9MFt 20-772-2429
+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
900m2, gondozott, közműves építési telek, 9,8Mós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429
+ AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-tól 20-772-2429
+ Gödöllőn kertváros keresett részén részben felújított nappali+ 1+2 félszobás kocka típusú ház
eladó. Új tetőcserép, cirkófűtés+ radiátorokkal stb.
I.ár: 17,9MFt 20-772-2429
+ SÜRGŐSEN eladó 96nm-es, 3szobás, teljesen
felújított családi ház, 840m2, gyümölcsfákkal beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett, dupla
garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102
+ Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában új
építésű, CSOK képes, 3szoba+ nappalis 100nmes ház 500nm-es telekkel, eladó. I.ár: 31,7MFt 20772-2429 www.godolloi.hu
+ Gödöllő kertvárosában, 535m2-es telken, 90
m2-es családi ház eladó! 20,5MFt! 20-539-1988
+ Gödöllőn 4lakásos társasházban Befektetésnek
kiváló, új építésű iroda eladó amely lakásnak is
használható 55nm-es erkélyes, teraszkapcsolatos
nappali+ 2szobás. Könnyen kiadható. Parkolóhely
az árban. 20/772-2429
+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó tájolású építési telek, extra 26m széles utcafronttal
eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429
+ ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, a Fenyvesben
100m2-es, három és félszobás, szigetelt, jó állapotú
ház, közel 1800m2-es telekkel eladó! I.ár:25.9MFt
20-539-1988
+ Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült társasházi 3 szoba+ nappalis, 2 fürdőszobás 112nm-es
lakás eladó 29,9m-ós i.áron 20-772-2429
+ CSOK, CSOK, CSOK! Egyetemhez közel! Új
építésű ikerházak, 96m2 alapterülettel eladók! Átadás: 2016.Dec! Iár:32.9MFt! 20-539-1988
+ Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK vagy bontandó 30m2-es tégla kis ház
eladó! 12.9MFt! 20-539-1988
+ Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn
vagy Szadán! 20-944-7025
+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes,
160 m2-es családi ház 600m2 telekkel eladó! Iár:
28 MFt 20-218-8591
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20) 804-2102
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+ Gödöllői éttermünkbe felszolgálót keresünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1 @
gmail.com email címen lehet.
+ ELADÓT KERESÜNK DOHÁNYBOLTBA.
Felelősségteljes, rugalmas, megbízható, kedves
munkavállalót várunk fényképes önéletrajzzal:
atriumdohanybolt@gmail.com
+ Gödöllői kereskedésünkbe árukiszállításra fiatal
munkaerőt keresünk. Kommunikációs készség, jó fizikum szükséges. Tel: 28/415-394 13 óráig hívható.
+ Eladó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nm-es
parkosított telken 110nm-es 3szoba+n családi ház
tulajdonostól. Külső szigetelés, új nyílászárók, redőnyök, új villany, vízvezeték, 110nm-es melléképület,
kút, pince. Iár:24,5MFt. 30/402-7276
+ Parasztház eladó Zsámbokon 1160 nm telken 5
millióért. 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, víz, villany,
gáz, rengeteg mellékhelyiség állatok tartására, gyümölcsfák automata locsolóval. Tel: 30/466-0466
+ Gödöllő belvárosában, az Erzsébet kir-né krt-n,
56nm-es, 2+1 felújított, erkélyes, téglaépítésű,
konvektoros, légkondicionálóval ellátott magasföldszinti lakás, saját tárolóval TULAJDONOSTÓL ELADÓ! Érd: 70/632-7662
+ Máriabesnyőn, Fenyvesben 300 négyszögöl
gyönyörű, összközműves építési telek faházzal,
kúttal, garázzsal, gyümölcsfákkal busz közelében
eladó. 12,5MFt. 06-1/3636-993, 30/318-9376
+ Gödöllőn házrész eladó. 8,5 MFt. Tel:
70/291-2122
+ Vácszentlászlón eladó egy 638 nm-es ÉPÍTÉSI
TELEK termő gyümölcsfákkal, fúrt kúttal. Közmű
az utcában, csatorna a telken belül. Ár: 3,3 millió.
20/200-8549
+ Gödöllői, 888 nm-es telek eladó a Fenyvesben.
Közmű az utcában. 20/517-4474
+ Gödöllőn 769 nm-es belterületi panorámás telek
eladó az Antalhegyen, tulajdonostól. Közmű az utcában. Tel: 20/278-1054
+ Eladó Gödöllő, Erdőszél u.11.alatti 720nm-es
összközműves telek 30nm-es hőszigetelt házzal,
ami 110nm-ig bővíthető. Ir.ár:9MFt. 061/4033711, 30/7275-5406
+ Eladó Gödöllőn, a Remsey körúton új építésű társasházban földszinti 47 nm-es nappali+1 hálószobás lakás. Ár: 17,5 MFt. Tel: 70/7733-222
+ Eladó építési telek Gödöllőn az Alvégben: 1015
nm, teljes közmű. Engedélyezett ikerházi építési
engedély van. Ár: 13MFt+ Áfa. Tel: 70/366-0999
+ Eladó Gödöllőn a KAZINCZY – lakótelepen,
3.em. egy 60 nm-es alapterületű, kétszobás, konvektoros fűtésű, társasházi öröklakás. Iár: 15MFt.
Tel: 20/947-4752
+ Eladó építési telek Szadán a Csapás utcában,
973 nm. Ár: 10,5 MFt. Tel: 70/366-0999
+ Gödöllőn, Kecskés dűlő elején 300 nöl-es telek eladó fúrt kúttal, villannyal kertészkedőknek
vagy telephelynek. Lakóövezet 20 m-re. Iár: 1,45
MFt. Az árba kishaszongépjárművet beszámítok.
30/232-1060
+ Eladó Gödöllőn a Palotakerten egy 58 nmes, 2 szobás, földszinti lakás. Ir.ár: 14,5MFt. Érd:
30/256-9667, 20/490-2667
+ Palotakert 11.ép. II/2. 57 nm-es, 2 szobás lakás
nagy loggiával, zuhanyfülkés fürdőszobával, DK irányú fekvéssel eladó. Érd: 70/223-7154
+ Gödöllő belvárosában 53 nm-es lakás, belső udvarban saját parkolóval, eladó. Iár: 19,9MFt. Érd:
30/971-6746
+ Szihalomban, Zsóry fürdőtől 3 km-re, 2 szoba
nappalis, összkomfortos 77nm-es családi ház eladó. 11 éve épült, nyaralónak is alkalmas. Iár: 7MFt.
Érd: 20/413-1663, 30/526-9634
+ Eladó Gödöllőn a Kertvárosban egy felújítandó
60 nm-es parasztház 740 nm-es telken, amin egy
melléképület (szoba-konyha, pince) is van. Iár:
20,5MFt. Érd: 70/410-2061

+ Panorámás telek eladó! Mogyoródon a Kukukk-hegyen, Őzike köz 3438. hrsz. 770 nm-es
zárt kert. Víz, villany van, gyümölcsössel telepítve.
Érd: 30/663-9837
+ Gödöllőn a János utcában eladó egy 40nm-es
1,5 szobás 2.em. konvektoros lakás felújítva (ablakcsere, alacsony rezsi, erkély +tároló). Iár: 13,8MFt.
30/4948-518, 30/9120-252
+ Eladó lakást keresek központban! (20)804-2102
ALBÉRLET KIADÓ
+ KERESÜNK Gödöllőn hosszútávra kiadó nappali +2 vagy 3 szobás max. 100-120 nm-es igényes
családi házat, ikerházat vagy lakást külföldi ügyfél
számára. Tel: 70/366-0999
+ Kiadó Gödöllőn a Mikszáth Kálmán utcában egy
önálló 60 nm-es kocka családi ház 2 fő részére alkalmas, egybenyíló szobákkal. Tel: 20/329-3904
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Saját irodát szeretne? Eladó új építésű, 47nmes iroda Gödöllő belvárosában a Posta mellett
kulcsrakészen, mélygarázzsal és udvari beállóval.
16,5MFt+Áfa. Kedvezményes kamatozású növekedési hitel felvehető rá. 70/366-0999
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20) 804-2102
+ Gödöllő központjában 22 nm-es garázsrész eladó, kiadó. Érd: 20/576-9125
+ Gödöllőn a Kazinczy körúton GARÁZS KIADÓ.
Tel: 70/224-7137
+ GARÁZS KIADÓ a Patak téri garázssoron. Tel:
30/502-4148
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456552.
+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony
rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
EDZŐTEREM
+ TATAMIVAL burkolt 50 nm-es EDZŐTEREM öltözővel, zuhanyzóval mezítlábas sportokhoz, a még
le nem kötött időkben kiadó. Tel: 70/384-9119
ÁLLÁS
+ Gödöllői éttermünkbe keresünk pizza szakácsot a
betanítást is vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1@gmail.com email címen lehet.
+ Nyílászáró értékesítő munkatársat keresek gödöllői üzletbe, részmunkaidőbe (heti 10 óra)! Elsősorban hölgy kolléga jelentkezését várom! Feladat:
ajtó, ablak, redőny értékesítés, tanácsadás,árajánlat
készítés. Elvárás: kereskedelmi tapasztalat, számítógépes, internetes gyakorlat. Tel.: 06-30-398-48-15.

Autószerelőt, autóvillamossági
szerelőt, fényezőt és karosszéria lakatosokat keresünk gödöllői
munkahelyre azonnali kezdéssel.
Tel.: 06 20/370-54-12
e-mail: munka1jg@gmail.com

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk szakácsot. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pizzamaxcaffe1
@gmail.com
+ Mogyoródi GUMISZERELŐ MŰHELYBE munkatársat keresünk. Tel: 30/9901-114
+ A Gödöllői Zöld Óvoda PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS állás betöltésére munkatársat keres. Munkavégzés helye: 2100. Gödöllő, Batthyány L. u.3436. Benyújtandó iratok: -önéletrajz, -végzettséget
igazoló dokumentumok. Jelentkezés benyújtásának határideje: 2016. június 15. Postai úton: 2100.
Gödöllő, Batthyány L u.34-36. Elektronikus úton:
zoldovi@gmail.com címre lehetséges. További információ kérhető Tiborczné Garai Katalin óvodavezetőnél a 06-28-510-750, és a 06-20-9 -175-114
telefonszámokon, vagy e-mailben.

KÍNÁLATUNKBÓL: * Az Átrium Üzletházban15,4
nm-es üzlet kiadó, egyéves előrefizetéssel: 90eFt/
hó. Közösk. az árban.
*Gödöllőn, a Belvárosban 2. emeleti, újszerű, bruttó
46 nm-es, tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:17mFt
*Máriabesnyőn, N+2 szobás, kiváló állapotú,104 nmes családi ház szép kertben eladó. Iá:24,9 mFt.
*Kartalon,90 nm-es,3 szobás, felújítandó téglaház
845 nm-es, összközműves telken eladó. Iá:6,5 mFt.

+ Munkatársat keresünk GÖDÖLLŐ HATÁRÁBAN TANYASI könnyű-közepes mezőgazdasági
fizikai munkák végzésére rész, vagy teljes munkaidőben. A munka jellemzően szárnyas állatok
almozását, terelését, fűnyírást, takarítást és karbantartási munkákat foglal magában a telep vezetőjének irányítása alatt. Saját járművel történő önálló
mobilitás feltétel. Aktív nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk munkaidőben a (28)510-985 számon.
+ Gödöllői munkahelyre CO hegesztőt keresek „B”
jogosítvány előny. Önéletrajzot kérek. 70/2247-137
+ ALKALMI MUNKA! Takarítókat keresek Gödöllőre,
július és augusztus hónapokra. Tel: 30/926-2914
+ HáGK Méhészeti Intézete MÉHÉSZT keres. Érd:
06-28-511-347
+ Gödöllői sörözőnkbe, alkalmi munkára PULTOST keresünk. Érd: 20/9427-390
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A Békési Renault Márkakereskedés
gödöllői és fóti telephelyére keres,
számítógépes alapismeretekkel rendelkező hölgy munkatársat, értékesítési
asszisztensi munkakörbe.
Jogosítvány előny.
Önéletrajzát az alábbi címekre várjuk:
bekesi.szilvia@bekesi.hu
vagy az alábbi telefonszámon:
06 209 77 0310 Nargangné Békési Szilvia
+ Gödöllőn bevezetett szépségszalonba FODRÁSZ, KOZMETIKUS, MASSZŐR, TETOVÁLÓ
munkatársakat keresünk NEM alkalmazotti munkaviszonyba! Azonnali kezdéssel! Érd: 20/420-9928

+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, sövénynyírás, parkfenntartás. Tel.: 30/6227421, 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: 06-30-592-1856, 06-30-508-1380,
06-28-784-752

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 70/621-6291

+ Gyakorlattal rendelkező CUKRÁSZT és jó megjelenésű ELADÓT keresünk. Sulyán Cukrászda,
Gödöllő. 30/353-9438

+ EGÉSZSÉGESEBB ÉLETMÓD. ANGOL tanítás és Fordítás. TAKARÍTÁS: jobbeletmod.com
Számlaképes vagyok.

+ Gödöllői Kastélykert Óvoda (volt Martinovics
Utcai Óvoda) állást hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony időtartamra. Pályázati feltételek:
főiskola, óvodapedagógus végzettség. Elbírálásnál előnyt jelent: óvodapedagógus munkakörben
betöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. A
benyújtandó iratok: végzettséget igazoló okiratok
másolata, erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai
önéletrajz. A munkakör legkorábban: 2016. augusztus 15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 25. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20. A pályázatok
benyújtásának módja: martinovicsovoda@gmail.
com oldalon keresztül. További információ: Gambárné Szántai Ildikó 20/917-3322, 28/420-786
+ BEJÁRÓNŐI MUNKÁT keresek Gödöllőn és
környékén korrekt áron. Tel: 20/512-0021

SZOLGÁLTATÁS
+ AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül!
A higroszabályozású légbevezetők beépítésével megelőzhető, ill. megszüntethető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülékekhez, kályhák,
kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is
kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth
L. u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739
+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
+3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu
+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm áron.
20-919-4870
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 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

+ PERMETEZÉS motoros és kézi permetező géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki és visszavágása,
metszése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák kivágása alpin technikával. 20/922-4400

+ Friss nyugdíjasként KERTI MUNKÁT, FŰNYÍRÁST, karbantartást, ház körüli kisebb munkákat vállalok. Személygépjárművel rendelkezem.
(Magán sofőri állást is vállalok – B.kat.) Nemdohányzó és antialkoholista vagyok. 70/523-8748
+ HANGTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS! Céges,
iskolai és egyéb rendezvények hangosítása. Profi
technika, megfelelő referencia. Esküvőkön élőzenei szolgáltatás. Érdeklődni: 20/9580-343, www.
everstand.hu

+ 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
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és
fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés.
Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás).
Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 30/9546-504
+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ
a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274
+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+ LAKÁSSZERVIZ. Kisebb munkák, felújítások. Hideg-meleg burkolás, festés, víz, csatorna,
zárszerelés, riasztó, biztonsági zárak felszerelése. 06-70-201-1292

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek

az irodában vagy telefonon!

+ KEDVES HÖLGYEK, LÁNYOK, NAGYIK! Egy
igazán kötetlen és felszabadult klubba invitálunk
Benneteket, hogy egy üdítő mellett csak női témákról (smink, öltözködés) és persze sok másról
tartalmasan beszélgessünk! Minden résztvevő
ajándékot kap! Vidám klub, gyere el! Beszélgessünk, mondd el! Mindenkit várunk sok szeretettel.
Helyszín: Gödöllő, Fészek Üzletház 1.em. FEMINA
NŐI KLUB. Időpontok: Péntek: 17-20. Szombat:
9-11. Bejelentkezés és részvételi díjak a 20/8078278-as számon (Andrea)
+ BALLAGÁSRA, ESKÜVŐKRE, RENDEZVÉNYEKRE, családi összejövetelekre sütemények,
hidegtálak, parti szendvicsek, sültes tálak rendelhetők: 30/9010-553

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
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+ 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

+ Eladó 3x2 m-es drapp
barna mintás újszerű
szőnyeg (6.000,-Ft) és
egy 3x2 m-es csíkos árnyékoló 10.000 Ft-ért
Gödöllőn. Érd: 20/4131663

Akupunktúra Gödöllőn!
Dr. Dömösi Réka Éva

+ Eladó 2 személyes
ággyá nyitható, erősített
huzattal bevont kanapé
2 fotellal újszerű állapotban. Iár: 45.000 Ft.
Használt babakocsi iár:
4.000 Ft. Tel: 70/3115767

hagyományos kínai orvoslás és háziorvostan szakorvos

Bejelentkezés: 70/644-9195
web: www.lojanmed.hu
Rendelő: Gödöllő, Tábornok u. 15
Fogyókúra, emésztési zavarok, gyomorégés
Mozgásszervi betegségek, derék, vállfájdalom
Allergia, visszatérő légúti megbetegedés
Fogamzás zavarai (meddőség), PCOS,
Gyermekek kezelése lézerkészülékkel

+ GYÓGY TORNÁSZ házhoz megy! Műtét utáni
rehabilitáció, akut és krónikus állapotok, gerincferdülés kezelése holisztikus szemlélettel. 20/6165688 Keczán Judit www.bowenjudit.blogspot.hu
+ EDDZ VELEM! Személyi edzés mindazoknak,
akik fittebbek, sportosabbak szeretnének lenni
szakember segítségével. Érd: 20/544-8021

OKTATÁS

Kedves Szülők és Gyerekek!

Megkezdődött óvodánkba a beirtakozás
a 2016/2017 nevelési évre.
Kérd meg anyukádat,gyertek el és
nézzétek meg óvodánkat!
Mi szeretettel várunk bennetek,
tartozz te is a Játékkuckó
Magánóvoda vidám közösségéhez!

+36 70 315 4111
www.angolovi.com
+ MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSEGÉLY
VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő, Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-5033, www.pelikansuli.hu
+ Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn, további
tájékoztatást emailben küldünk az érdeklődők számára. Jelentkezéseket a pizzaszakacs.godollo@
gmail.com email címre várjuk.

+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden
szinten minden korosztálynak. ORIGO, TELC,
ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt
szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd:
30/611-0036 Kollarics Katalin

+ Költözködés miatt sarok ülőgarnitúra, asztalok, szekrények, matracos ágyak, stb. eladók.
Érd: 30/992-6683

NYÁRI TÁBOR

JÁRMŰ,

+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! 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 4-8. és július 11-15. Hétfőtől péntekig,
reggel 8 órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllő,
Erkel Ferenc Általános Iskola. Napi háromszori
étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi
díj: 19.000,-Ft. Több alkalomra és testvérekre
kedvezményt biztosítunk. Érdeklődésüket, jelentkezésüket tisztelettel a 30/210-5058-as
telefonon várjuk.

ALKATRÉSZ

ADÁS~VÉTEL

EGYÉB

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül
a termelőtől! Akác-,
Akác-Hársméz. 720mles csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417913

+ Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány. 850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +3620-9811-027.
+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt
vérnyomásmérő 4000Ft, női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár,
kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.:
60.000Ft. Érd.: +36-30-280-1313
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+ Almásy Katalin becsüs, 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, értékbecsléssel 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,
70/942-0806, 20/465-1961
+ ÜZLET MEGSZŰNÉSE MIATT ELADÓ: 1db
álló fodrászbúra (8.000 Ft), 1db körmös asztal
(6.000 Ft), 1db masszázs ágy (16.000 Ft), 1db
nagy fiókos szekrény (15.000 Ft), 1db 60L
hűtő (10.000 Ft). Tel: 70/7753-255
+ Eladó: Körfűrészhez 2db 250x3x30 vídiabetétes német vágótárcsa 5.000Ft/db. 2 ajtós lemez öltözőszekrény 8.000Ft. Magyar, kétlapos
kempingfőző palackkal: 10.000Ft. Gyári tapétázó asztal 7.000Ft. Festő bak, 2db: 6.000Ft.
Festő létrák. Újszerű 6 sebességes női kerékpár. (35.000), 6 sebességes férfi kerékpár
(28.000). 30/402-7276
+ Németországi, kórházi fakeretes ágy (használt, de jó állapotú) hidraulikus kézi vezérléssel
(ülő helyzetbe hozható), kétoldalt leengedhető oldalkerettel, fa éjjeliszekrénnyel eladó. Ár:
75.000,-Ft. Tel: 20/231-5087

+ 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) 06-30/5364300, 28/611-728

+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455583.
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Beküldési határidő:
2016. május 17.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Zombori András, Erzsébet királyné krt.
17., Ocskay Jánosné, Gárdonyi u. 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Kubatov Balázs, 2111 Szada Koncz köz
6., Albert Lászlóné, Turul u. 20.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kerekes Zoltán,
Isaszegi út 98.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11., Vajdáné Fekete Ágnes, Toboz u. 8.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tamási Mátyás, Táncsics M. út 30., Reitmajer Terézia,
2181 Iklad, Szabadság út 18.

ZÁRVA JÚNIUS 1-JÉTŐL SZEPTEMBER 9-IG
A Művészetek Háza június 1-jétől szeptember 9-ig
felújítás miatt ZÁRVA. Szeptember 10-től a megszokott nyitva tartással vár mindenkit.
A Belvárosi Jegyiroda június 1-től augusztus 31-ig
hétfőtől-péntekig 10.00-18.00, szombat-vasárnap
ZÁRVA. Szeptember 1-jétől a megszokott nyitva
tartással vár mindenkit.
A Királyi Váró minden nap 10.00-18.00 (változatlanul működik).
NoVo Café és mini könyvtár a megszokott nyitva
tartással lesz nyitva (hétfőtől-csütörtökig 8.3022.30; péntek-szombat 8.30-01.00; vasárnap
11.00-22.30).

