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Idén is elnyerte Gödöllő Város Önkormányzata a
Kerékpárosbarát Város címet.

A könyv ünnepe Gödöllőn rendezvényei keretében adták át a Gödöllői Irodalmi Díjakat.

(2. oldal)

(5. oldal)

Atlétika: A veterán Eb-n Kiss György 2, míg Kiss
Györgyi 1 ezüstérmet szerzett a gyalogló csapat tag(8. oldal)
jaként.

MÉG NEM TUDNI, JÚLIUSTÓL KI VISZI EL A SZEMETET

Megkezdődött a visszaszámlálás

Sosem látott kaotikus helyzet állt elő
a hulladékgazdálkodásban, ezt jól
tükrözi az a tény is, hogy a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. informatikai rendszere még nem tud számlát kiállítani,
a Zöld Híd Régió Nkft. pedig már a
megjelent jogszabályok alapján nem
jogosult rá. Így még nem tudható,
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időszakról
az első számlát, amit kézhez kapnak
az ingatlan tulajdonosok.
A Zöld Híd néhány napja levélben
fordult a NHKV Zrt-hez, amelyben
tájékoztatta, hogy amennyiben nem

dj k bi
k d h szükk
tudják
biztosítanii a működéshez
séges szolgáltatási díjat, úgy július
1-jétől nem tudják megoldani a lakossági hulladék elszállítását. A levélre
csütörtökig várják a választ, ezután
születik meg a döntés a továbbiakról.

Gödöllő 50

Ha a válasz pozitív, úgy
t
természetesen
továbbra is a
m
menetrend szerint biztosítj a szolgáltatást, amenyják
n
nyiben
azonban nemleges,
ú az általuk ellátott teleúgy
p
– így Gödöllőn
püléseken
is – az önkormányzatoknak
3 napon belül értesíteniük
k a BM Katasztrófavékell
delmi
Főigazgatóságot,
h
hogy
ellátatlan maradt a
t
településen
a hulladékszállítási szolgáltatás. Ebben az
esetben a katasztrófavédelem első lépésként önként
jjelentkező szolgáltatót kef l d elvégzésére, amennyiben
res a feladat
azonban ilyen nincs, akkor hatósági
kijelöléssel végezteti el valakivel a
munkát. Hogy erre sor kerül-e, az néhány napon belül eldől.

Gödöllő Város Önkormányzata Városmarketing Gyémánt Díjat nyert a
2016. évi Országos Városmarketing
Díj pályázatra benyújtott Gödöllő
50 nevezésével Arculattervezés kategóriában. A díjat L. Péterfi Csaba, Gödöllő város kommunikációs
igazgatója vette át dr. Piskóti Istvántól, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagjától, a zsűri
elnökétől.
Gödöllő idén ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. A településtörténet eme jeles fordulópontjának szenteli az önkormányzat 2016
tematikus évét, aminek keretében a
helyben és a környező településeken
élők számára is változatos jubileumi
programok valósulnak meg.
A képviselő-testület 2015. május
14-én fogadta el a 2016-os tematikus
év címét, ami a következő: Gödöllő
50 - a megújuló értékek városa.

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Tatár Attila

Megtörtént, amit a szakemberek
már jó előre megjósoltak, a hulladékgazdálkodással
foglalkozó
közszolgáltatók nem tudnak tovább
működni, ha csak a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. nem biztosítja a
működéshez szükséges forrásokat.
Gödöllőn jelenleg még a menetrend
szerint járnak a hulladékszállító
járművek, de hogy július 1-jétől ki
fogja elvinni a szemetet, arra még
senki sem tudja a választ.

Gyémánt-díj

2 gödöllői szolgálat

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
Gyermekjólét, gyermekvédelem
A képviselő-testület elfogadta a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásának 2015. évi átfogó értékeléséről készített beszámolót, amin megtekinthető a godollo.
hu honlapon az ülés előterjesztései
között.

2016. június 7.

Közélet
Döntések sporttámogatásokról

Meghosszabbított bérlet
A képviselő-testület 10 évvel meghosszabbítja a Gloriosa ’96 Kereskedelmi Bt-vel kötött bérleti szerződését a Dózsa György út 12. szám alatti
1996 óta virágboltként üzemelő önkormányzati tulajdonú helyiségre.

Támogatás az antalhegyi csatornázáshoz

Az idei költségvetésben 41 millió
forint fordítható sporttámogatásra.
Ebből 18 millió forint jut a kiemelt
támogatásban részesített egyesületek és szakosztályok támogatására.
A GEAC atlétikai szakosztálya 6,3,
a GEAC vívószakosztálya 4,7, a Gödöllői Röplabda Club 5,1, a GSK
Asztalitenisz szakosztálya 1,9 millió
forintot kap két részletben.

Még neM tudni, júliustól ki viszi el a szeMetet

Megkezdődött a visszaszáMlálás
(Folytatás az 1. oldalról)
Gyenes Szilárd, az Észak-Kelet Pest
megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás projektvezetője,
Gödöllő alpolgármestere az érintett
települések polgármestereit már tájékoztatta a kialakult helyzetről.

és számos egyéb díj és adó, a díjstop – miatt a Zöld Híd Nkft. minden
rendelkezésére álló forrást kénytelen volt a napi működés érdekében
gyakorlatilag felélni. Ezt az illetékeseknek többször is jelezték és kezdeményezték a jogszabályok ésszerűsítését. Mindezek következményeként
mára 1,6 milliárd forint hiányzik a

Közalapítványi beszámolók
Megtárgyalták és elfogadták a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány, a Segítség Közalapítvány
a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány valamint a Gödöllői Sport Közalapítvány
2015. évi tevékenységéről készített
beszámolókat.

Az Antalhegy I. ütemmel folytatódik
a városi szennyvízhálózat bővítése.
A vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező terület 101 ingatlanából 75
tulajdonosa/használója már belépett
a Gödöllői Víziközmű Társulatba, az
általuk befizetésre kerülő érdekeltségi hozzájárulás összege 29,5 millió
forint. A város 65 millió forinttal támogatja a bővítést az „Út és járdaépítés” beruházási keretből.

Városi ingatlanapport
Pályázat óvoda- és útfelújításElfogadta a képviselő-testület a ra
Grassalkovich kastély körül elhelyezkedő három műemlékileg védett
önkormányzati ingatlan, köztük a
Török Ignác szülőházaként számon
tartott ingatlan apportálását a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft-be.
A tárgyi hozzájárulásra január 21-én
tett szándéknyilatkozatot az önkormányzat, amit a kastélyt működtető
társaság taggyűlése elfogadott.
A döntés révén a város törzsbetétje
45 millió 300 ezer forinttal emelkedik a kft-ben, de nagyobb jelentősége van annak, hogy így várhatóan
állami forrásból felújítják a szóban
forgó ingatlanokat.

A Gödöllői Mesék Háza (korábbi
nevén Szent János utcai) Óvoda IV.
számú épületének energetikai korszerűsítéséhez és a Széchenyi István
utca útburkolatának felújításához pályázik állami támogatásra a képviselő-testület.
A kormányzati pályázati kiírás szerint Gödöllő 30-30 millió forint támogatásra nyújthat be igényt, amihez
ugyanekkora önrészt kell vállalnia.
Az óvodában a nyílászárók és a kazán cseréje szükséges, valamint a
külső hőszigetelés. A Széchenyi
István utca felújítása a 2016. évi útprogram része.

A nem kiemelt versenysport szakosztályok, egyesületek részére a következő összegeket hagyta jóvá a képviselő-testület: Gödöllői Taekwon-do
SE 1,2 millió forint, Grassalkovich
SE 420 ezer forint, Jumpers Tánc és
Sport KE 530 ezer forint, VUELTA
SE 850 ezer forint.
A szabadidős sportszakosztályokat,
egyesületeket a következő támogatásban részesítették: Gödöllői Ördögök Rögby SE 250 ezer, Aikido Testgyakorló Egyesület 70 ezer, BIKE
ZONE Kerékpáros Egyesület 160
ezer, Fujinaga Karate Do 140 ezer,
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
SE 180 ezer, Gödöllői Sakkbarátok
Köre 100 ezer, Kirchoffer SE 200
ezer, Margita 344,2 Turisztikai és SE
140 ezer, Pelikán Horgász Egyesület
70 ezer, Sainó Karate-Do Közhasznú
SE 110 ezer, Gödöllői Lovas Sport és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 100 ezer, Gödöllői Muay Thai
és Box Egyesület 200 ezer, Gödöllői
Sport Klub - Tenisz Szakosztály 100
ezer, Gödöllői Sport Klub-HUNTER Íjász 420 ezer, TIG-Diák Sport
Egyesület 50 ezer, Gödöllői Wado
lt
Egyesület 160 ezer forint.

kerékpárosbarát település díjat nyert gödöllő
2016. évben is elnyerte Gödöllő Város Önkormányzata a
Kerékpárosbarát Város címet. A pályázat keretében elnyerhető díjat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ítélte oda
Gödöllő városának. A díjjal azokat a településeket ismerték
el, akik az igyekeznek népszerűsíteni a kerékpáros közlekedést, el szeretnék elérni, hogy ez a környezetkímélő alternatív közlekedési mód minél jobban el tudjon terjedni. Az
elismeréssel járó táblát és oklevelet a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban Kovács Gergő Péter, fejlesztési csoportvezető vette Mészáros Imrétől, a minisztérium környezetvédelmi osztályvezetőjétől. Városunk már nem első alkalommal érdemelte ki az elismerést.

kezdődnek a kaszálások

nyek kiültetése, a
következő napokban pedig a lakótelepi zöld területek
kaszálása veszi kezdetét.

Kora nyári munkák
Az időjárás függvényében,
folyamatosan végzi a járda
felújítási munkákat a VÜSZI,
de a kertészeti munkákra is
nagy hangsúlyt helyeznek.
Véget ért a járda felújítása a Szent
János utcában, a Rózsa utcában már
megkezdődtek, a Semmelweis utcában pedig a tervek szerint csütörtökön indulnak el a munkák.
A kertészeti részleg munkatársainak
is bőségesen akad munka, a napokban befejeződött az egynyári növé-

Június 9-én csütörtökön a Szőlő utcában, a Szent János utcában a Paál
László közben és a Munkácsy Mihály utcai lakótelepen dolgoznak,
10-én pénteken a Palota-kerten és a
Kazinczy lakótelepen, 11-én szombaton pedig az Ambrus Zoltán közben, az Erzsébet királyné, Kossuth
Lajos utcai lakótelepen, valamint a
Szent István téren és a Remsey körúton vágják le a sok esőben igencsak hamar megnőtt füvet.

A VÜSZI – a lakosság szíves türelmének és megértésének megköszönésével - kéri a tisztelt gépkocsi
tulajdonosokat, hogy a káresemények elkerülése végett a megadott
időpontokban ne a megnevezett utcákban parkoljanak!
A kertészeti munkák sorában jelentős helyet foglal el a közterületen lévő fák lombkorona alakítása,
metszése. Ezek elvégzése a VÜSZI feladata, amennyiben ezekkel
kapcsolatban bármilyen lakossági igény merül fel, azt jelezzék az
ügyfélszolgálati irodában, ahol a
munkatársak készséggel állnak a
jb
bejelentők rendelkezésére.

A Zöld Híd Regionális Hulladékgazdálkodási Programban résztvevő szolgáltatók közül az Észak-Pest
Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. már bejelentette, 33 településen beszünteti
tevékenységét.
Mint arról lapunk az elmúlt hónapokban többször is beszámolt, a
Zöld Hídban még 2010-ben elfogadott díjakat úgy alakították ki, hogy
fedezzék a gépek, létesítmények
amortizációját, szükséges cseréjét,
összhangban az Uniós támogatási
szerződésben előírt követelményekkel. Az elmúlt évek kormányzati
döntései - a rezsicsökkentés mellett
a bevezetett útdíj, a lerakási járulék

Zöld Híd rendszerből, ebben benne
van az 500 millió forintnyi lakossági tartozás és a rezsidíj csökkentés
pénzügyi hatása is. Ezekből az évek
óta felhalmozódott problémákból a
lakosság mindeddig szinte semmit
nem vett észre.
A korábban jól működő rendszer tehát a 2012 óta tartó kormányzati és
jogalkotási intézkedések eredményeként került egyre nehezebb szakmai
és pénzügyi helyzetbe.
A Zöld Híd Régió Nkft. közel 300
munkavállalónak ad munkát, most a
NHKV Zrt. döntésén múlik, mi lesz
az ő megélhetésükkel.
bj

korszerűbb körülMények a Forrás lakóinak

Wageningeni segítséggel

Megkezdődtek a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat fürdőszobájának felújítási munkálatai, a testvérvárosunkban, Wageningenben működő
WGW Egyesület 7500 eurós támogatásának köszönhetően. A több mint 3 millió forintba kerülő átalakításhoz nyújtott segítségről május elején Pecze Dániel, Gödöllő alpolgármestere és Hans de Jong, a WGW Egyesület elnöke írt alá
megállapodást, a munkálatokhoz szükséges 7500 eurón felüli részt Wageningen
városa további támogatással egészíti ki. Az átalakítás első lépéseként a napokban
megtörtént a szükséges bontás a Forrás 3. számú faházában, ahol 3 részből álló
vizesblokkot alakítanak ki, valamint megtörténik a vízvezetékek, az elektromos
hálózat és a gépészet cseréje is. A vizesblokk egyik részében a hajléktalan szálló
zuhanyozója kap helyet ahová négy zuhanyozót és két kézmosót helyeznek el, e
mellett 2 különálló, kézmosóval ellátott férfi wc kerül kialakításra, valamint egy
mozgáskorlátozottak által használható zuhanyozó és wc kap helyet az épületben.
Az átalakítás során a burkolatok és a belső nyílászárók cseréjére is sor kerül. A
létesítményt a tervek szerint már június végén használatba vehetik.
kj
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Rangos szakmai elismeRést kapott az önkoRmányzat

Gyémánt-díjat ért a „Gödöllő 50”
(folytatás az 1. oldalról)

A részletes programokat a Kulturális Kerekasztal dolgozta ki, figyelembe véve a különböző korosztályok igényeit és azt is, hogy a rendezvények és
események eseménydúsak és attraktívak legyenek, valamint méltó módon
mutassák be Gödöllő 50 évét.
Bár az események már januárban
elkezdődtek a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar Újévi koncertjével, a tematikus év hivatalos megnyitója március
15-én volt, egybekötve a Gödöllő Vá-

rosért Díj átadásával.
Az eseményen azokat
is köszöntötték, akik
1966-ban Gödöllőn
születtek vagy abban
az évben kötöttek házasságot településünkön.
2011-ben a Barokk
Év Gödöllőn, 2012ben a Híres hölgyek
Gödöllőn, 2013-ban
a Szecesszió Éve Gödöllőn, 2014-ben
a „A régi ház 2014, Kezdet és
vég” elnevezésű
tematikus évek
pezsdítették meg
a város életét.
Tavaly a Művészetek Kertje
Gödöllő 2015
címmel folytatódott a sorozat.
2015-ben a
„kis
Balázs”

projekttel részesült Városmarketing
Gyémánt védjegy elismerésben Gödöllő.
A József Attila Altató című verséből
ismert kis Balázs szobrát a költő születésének 110. évfordulóján, a Magyar
Költészet Napján avatták fel Gödöllő
főterén. A szobor megvalósítására 5
millió forint támogatást nyert a város
a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Művészetek Kollégiuma pályázatán,
amit 3 millió forinttal egészített ki az
önkormányzat, valamint fedezte a terület rendezésének további költségeit.
(l.t.)

A gödöllői mozi is tagja a Kultik-hálózatnak
Tizenkét vidéki, köztük a gödöllői
filmszínház és három balatoni kertmozi összefogásával megalakult a
Kultik Magyar Mozihálózat – közölte Szabó Krisztián, a pécsi Uránia
mozi ügyvezetője, a kezdeményezés
életre hívója.
A vidéki hagyományos mozik piaci hátrányban voltak a multiplex mozikkal szemben, mivel méretüknél
fogva nem kapták meg azon kedvezményeket, amelyeket a multik.
Szabó Krisztián hozzátette: a digitális filmvetítés megjelenésével
egy időben számos vidéki mozit
újranyitottak vállalkozók, önkormányzatok, azokat digitalizálták,
premier-filmszínházakat alakítottak
ki, ugyanakkor rá kellett ébredniük,
hogy érdekérvényesítő képességeik
viszonylag szűkösek. Együttműködve azonban e filmszínházak a piac
komoly tényezőivé válhatnak – vélte
Szabó Krisztián, aki szerint a közös
fellépéssel stabil, kiszámítható működést tudnak biztosítani, a nézők
pedig egy XXI. századi igényeknek

megfelelő, felújított moziban tudnak
szórakozni.
A csatlakozni kívánó filmszínházaknak premiermoziként kell
működniük, feltétel továbbá, hogy
digitális vetítő- és hangtechnikával
rendelkezzenek, illetve vállalják,
hogy a kasszasikereken túl magyar,
illetve rétegfilmeket is vetítenek –
hangsúlyozta.

BE KELL JELENTENI A FÚRT KUTAKAT
Kötelező lesz azoknak a fúrt kutaknak a hivatalos bejelentése és laboratóriumi vizsgálata, amelyek vizét meg is isszák. A bejelentést előíró
kormányrendelet június 15-én lép
életbe.
Június 15-én lép életbe a
100/2016-os kormányrendelet,
amely előírja, hogy a saját fúrt
kutakat is be kell jelenteni a jegyzőknél – írja a Laboratorium.hu.
Eddig a kötelező vizsgálati paraméterek csak a hálózati ivóvízre
vonatkoztak, az újabb pont alapján azonban olyan fúrt kutakat
is érintenek, amelyekből ivóvizet
kívánnak fogyasztani a lakók. A
szabályozási változtatás a bejelentés mellett kötelező vízvizsgálatot is előír.
(k)

Képünk illusztráció

Az együttműködéshez a pécsi
Uránia mozin kívül pápai, kiskunfélegyházi, gödöllői, nagykanizsai,
balatonfüredi, ajkai, szentesi, hódmezővásárhelyi, kiskunhalasi, soproni és salgótarjáni filmszínházak,
valamint Balatonakali, Révfülöp és
Balatonudvari-Fövenyes kertmozijai
is csatlakoztak.
(MTI)

megint a megnyiRbálással Rémítgetnek

Ne legyen vidám vakáció...
Már a napokat számolgatja mindenki, aki valamilyen formában érintett
a közoktatásban, és végre beköszönt
a diákok és a tanárok által egyaránt
várt szünet. Nehéz eldönteni, hogy
a téma az érintettek bosszantására
került-e elő, de mint kiderült, a kormány a tanítási napok átrendezésén
gondolkozik – legalábbis Czunyiné
Bertalan Judit kormánybiztos szerint, aki nemrég az ATV-nek nyilatkozott a témában.
Konkrét intézkedés még nincs az
ügyben, de a közoktatásért felelős
politikus szerint túl nagy terhet ró a
családokra a két és fél hónapos nyári szünet. Hogy a kezdeményezést
sem a szakma, sem a diákok, sem
a szülők nem támogatják, az valahogy elsikkad a reformelképzelés
mellett…
Czunyiné Bertalan Judit úgy fogalmazott, alapvetően nem a nyári
vakáció megkurtításáról, hanem a

tanítási napok átrendezéséről van
szó. Az intézkedéssel párhuzamosan tehát növelnék az őszi, a téli és
a tavaszi szünet időtartamát. Tennék
ezt elsősorban azért, mert jelentős
terhet ró a magyar családokra, hogy
megoldják a gyerekek nyári elhelyezését két és fél hónapon keresztül. Ha nincsenek nagyszülők, anyagilag is nagy bevállalás a gyerekek
nyári táboroztatása.
A téma nem először kerül elő, annak ellenére, hogy a szülői szervezetek több alkalommal is a jelenlegi
rendszer megtartása mellett érveltek.
Nemrég a hvg.hu is készített egy
nem reprezentatív felmérést, s ami
szintén hasonló eredményt hozott,
az olvasók döntő többsége kategorikusan ellenezte, hogy rövidebb
legyen a vakáció.
forrás: hvg.hu
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TesTi, lelki egészség

MegMuTaTni a MindennapokaT és az érTékekeT

Negyedik alkalommal rendezték
meg az ArboFeszt elnevezésű „fenntartható, összművészeti fesztivált”
a Gödöllői Erdészeti Arborétum területén. Idén az egészséges életmód

volt. Ennek jegyében sok szó
esett a tudatos táplálkozásról,
az érdeklődők a mindennapokból kevésbé ismert ízekkel ismerkedhettek, többféle
tornát kipróbálhattak és az
egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat hallgathattak. A gyerekeket iz-

került a középpontba a programokban épp úgy, mint a főzőversenyen.
Valamennyi korosztályt várták a
témához kapcsolódó előadások, torna, kézműves programok, vásár és
számtalan érdekesség.
Az öko-családi nap fő tematikája az
egészséges táplálkozás, a testi/lelki
egyensúly és az egészség megőrzése

galmas és a fantáziát megmozgató kézműves programokkal várták.
A rendezvénybe ez alkalommal is bekapcsolódtak a gödöllői civil szervezetek, többen saját pavilonnal várták a
látogatókat. Szép gesztus az egyébként kis költségvetésből gazdálkodó

szervezőktől, hogy a rendezvény bevételével a Gödöllői Cukorbetegek
kj
Egyesületét támogatják.

Civil 50 év fotókon

időszak fontos civil eseményeiből,
amelyen korlátozottan, de helyet kaphatnak rövid eseményleírások és tárgyi
emlékek is. A kiállítás a Civil Házban
lesz megrendezve, amelynek a megnyitójára a ház felújítása után, az ősz folyamán kerül.
A dokumentumok leadásának határideje 2016. augusztus 15., melyet a Civil Ház címére (Gödöllő,
Szabadság út 23) vagy személyesen
az egyesület vezetőségi tagjainak
lehet eljuttatni. Érdeklődni lehet a
szabo.csaba62@gmail.com
címen
vagy a 30/369-3968-as telefonszámon.

Kérjük a civil
szervezeteket,
hogy
aktivitásukkal,
fotóik
összegyűjtésével
segítsék a civil
múltunk egységes megjelentetését és az érdeklődők
számára a hozzáférést.
Sok-sok élmény és pillanat őrződik
a fejekben és különböző dokumentumokban, fotókon, amik az egyesületi
életet jeleníthetik meg a nagyközönség
előtt, példát adva a további hasznos tevékenységeknek.

Arbofeszt

A civil szféra jelentős fejlődésen ment
keresztül az elmúlt 50 év alatt, amelyet
Gödöllő városi státuszban élt meg.
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület felhívással fordul Gödöllő minden
civil egyesülete felé azzal, hogy gyűjtsék össze az egyesület fontos pillanatait felidéző ereklyéit, dokumentumait, lejegyzett történeteit, fotóit.
Az egyesület, Gödöllő várossá nyilvánításának 50-ik évfordulójához kapcsolódóan fotókiállítást tervez az elmúlt
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Civil

Egyenlő esélyekkel

régészTÁBor gödöllőn
A Megyei Régészeti Látványraktár és Múzeumpedagógiai
Foglalkoztató 2016-ban két alkalommal is megrendezi a korábbi években nagy érdeklődéssel kísért régésztáborát.
Július 4-8. és augusztus 1-5. között várják azokat a diákokat,
akiket érdekelnek az ősi mesterségek, szívesen részt vennének
ókori játékokban, terepbejáráson, kipróbálnák, mit csinál a régész, és mi is az a restaurálás.
Az általános iskolásoknak szervezett táborban 8-tól 16 óráig tartanak a foglalkozások a Megyei Régészeti
Látványraktár és Múzeumpedagógiai Foglalkoztatóban (2100 Gödöllő, Kiss József u. 2.)
Arról, hogy pontosan milyen programok várnak az érdeklődőkre, valamint a részvételi feltételekről a +36 20-7796664-es telefonszámon vagy a latvanyraktar@muzeumicentrum.hu e-mail címen kaphatnak bővebb tájékoztatást
az érdeklődők.
Jelentkezési határidő: június 15., a programok max. 20 fős turnusokkal indulnak.
www.muzeumicentrum.hu • www.facebook.com/Ferenczy-Múzeum-Gödöllői-Raktárbázis-és-Látványraktár

Az Életért Alapítvány
2007 óta, minden év
májusában
rendezi
meg Esélyegyenlőségi Hét programsorozatát, így volt ez idén
is, ismét sok színes,
érdekes és tanulságos
rendezvény várta az
érintetteket és a téma
iránt érdeklődőket.
A hét eseményeibe bekapcsolódtak az
iskolák is, ahol a Motiváció Alapítvány
munkatársai segítségével ismerhették
meg a diákok a fogyatékkal élők mindennapjainak feladatait, filmvetítések,
koncertek, kiállítások, színi előadás
mutatták be, eltérő képességekkel is
lehet kiemelkedőt alkotni, megtalálni
a szépséget, művészi munkát végezni.
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban diákok, szakemberek és gondozottak közösen vettek
részt azon a beszélgetésen, amelyen
Balogné Varga Mariann segítségével ismerhették meg a dr. Mancsok
alapítvány segítő- és a terápiás kutya
programját. Az autoimmun betegséggel küzdő szakember saját kutyájával, Zoéval mutatta be, hogyan, és
milyen segítséget tudnak nyújtani az
alapítvány munkatársai és az általuk
kiképzett kutyák a rászorulóknak. Az

alapítvány szakemberei és négylábú
segítőik egyébként gyakori vendégek
a gödöllői szociális intézményekben,
ahol sok szép pillanatot szereztek már
a gondozottaknak.
A találkozó második részében pozitív
sorstársi példaként fiatal egy autista
sportoló, Tóth Balázs világbajnok
beltéri evezős (ergométeres) paralimpikonnal találkozhatott a közönség.
A program Gödöllő város civil szervezeteinek, egyházi, szociális illetve oktatási intézményeinek öszszefogásával
bj
valósult meg.

SEGÍTSÉGET KÉR A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG!
A május 29-én éjjel Gödöllőt is elérő viharban villámcsapás miatt leégett köztiszteletben álló blahai tagtársunk,
Dombrádi János Blaháné út 25. szám alatti háza. Az épület
és berendezése is lakhatatlanná vált.
Kérjük, aki teheti – akár a legkisebb összeggel is – járuljon hozzá az újjáépítés költségeihez.
A támogatásokat a Blaháért Társaság titkára,
Malikné Bajnóczi Erika - Pátria Takarékszövetkezet 65100266-15068156-os számú bankszámlaszámára várjuk.
Önzetlen segítségüket tisztelettel köszönjük. A Megjegyzés/Közlemény
rovatba kérjük feltüntetni: BLAHAI TŰZESET.
Köszönettel:
Dr. Bucsy László elnök

Pecze Dániel alpolgármester,
önkormányzati képviselő
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Kultúra

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A királynő boszorkánya
Hosszú idő telt el azóta, hogy
1756-ban fellobbant az utolsó máglya, amin hazánkban
boszorkányt égettek.
Ebben
jelentős szerepe volt Mária Teréziának, a felvilágosult uralkodó ugyanis 1768-ban betiltotta
a boszorkányok üldözését, s
bár ezzel nem mindenki értett
egyet, sok tudós, gyógyító aszszony menekült meg – ha a
babonások megvetésétől és kiközösítésétől nem is – a kínvallatásoktól és a tűzhaláltól.
Milyen út vezetett a máglyára? Nos,
nem kellett hozzá más, mint, hogy
valaki megunja a házastársát, elpusztuljon a szomszéd csibéje, netán megbetegedjen valaki… és a nemszeretem
személy, legyen az nő vagy férfi, öreg
vagy gyermek, máris ott találta magát
a bíróság előtt, majd a vallatók kezén,
akiknek megvoltak a módszerei, hogy
a vádlott azt is bevallotta, amiről addig
elképzelése sem volt. Így járt a szép
Sárosi Kata is, aki végső kétségbeesésében unokahúgára, a csúf ki vörös Sá-

rosi Felíciára bízta titkát. 1735-öt írunk
ekkor.
Lici, az esztergomi pék lánya, sejti,
milyen örökséget kapott. A sorsa elől
ő sem menekülhet, de rajta is múlik,
hogyan használja az évszázadok során
összegyűjtött tudást. Hajtja a kíváncsiság, s bár benne van a félelem, és
nem felejti Kata nénje elveszejtését, a
vádat, ami miatt el kellett hagynia szülővárosát, új otthonában Budán, útnak
ered, hogy megkeresse a Gellért-hegy
boszorkányát.
Amíg menekülnie nem kell, az öreg
javasasszony sok dolgot megtanít Li-
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cinek, aki nem tud szabadulni a megöröklött
titoktól. Úgy tűnik,
élete révbe ér, amikor
szerető férjével a császárvárosban kávézót nyitnak. Sikeres üzletüknek híre
megy, még Mária Terézia asztalára is
az ő kávéjuk kerül. A békés hétköznapoknak a királynő megkoronázása vet
véget, amikor Felícia és az ura az ünnepségekre Pozsonyba utaznak, ahol
azután nem csak egy régen várt arc tűnik fel a tömegben, hanem felbukkannak a már elfeledettnek hitt ellenségek
is. Lici maga is megdöbben, milyen
kevés kell ahhoz, hogy a börtönben
találja magát, majd egy váratlan fordulattal a királynő lakosztályában.
Tudása, ami kis híján a vesztét okozta,
az uralkodó bizalmasává teszi, ő azonban nem felejti el hová tartozik.
Nagy kockázatot vállal, amikor az örökösödési háború sérültjeinek ápolására jelentkezik, nem mindenki nézi jó
szemmel, hogy nem a hivatalos orvoslás útját járva enyhíti a szenvedéseket.
Mindeközben pedig egy újabb titkot is
őriznie kell.
Az e-könyvben már megjelent történetek most papír alapon is olvashatók.
(Fábián Janka: Az utolsó boszorkány
(ny.f.)
történetei – első könyv)

IdőkApszulA – gödöllőI IrodAlmI díj 2016

Bensőséges világ versben, prózában
Szombaton A Könyv ünnepe Gödöllőn
rendezvénysorozat keretében tartották
az idei irodalmi pályázat eredményhirdetését a Gödöllői Városi Könyvtárban és Információs Központban. Az ez
évi pályázat címe - Időkapszula - arra
utalt, hogy idén 50 éve város Gödöllő.
A zsűri tagjai Czigány György József
Attila-díjas költő, Galántai Zoltán író
és Kemény István József Attila-díjas
költő voltak.
A díjátadót megnyitó Gémesi György
polgármester méltatta az IRKA, a Gödöllői Városi Könyvtár Irodalmi KerekAsztala évek óta kitartó és lendületes
irodalomszervező tevékenységét. A
helyi értékeket ápoló és gyarapító szerveződés különösen fontos szerepet tölt
be egy olyan világban, amiben az információk pillanatok alatt eljutnak a világ
egyik pontjáról a másikra. Gödöllő sok
élményt ad, ezt bizonyítják a pályaművek, amikkel a szerzők hozzájárulnak
a tematikus kulturális év gazdag tartalmához. A város vezetője megköszönte
a könyvtár dolgozóinak a könyvheti
programok megszervezését is, amibe az
irodalmi díj átadása is beletartozott.
Gödöllőn érdemes irodalmi tevékenységet folytatni, hangsúlyozta a vendégeket az Ottlik Kör nevében köszöntő
Dombóvári László elnök, majd méltatta azok fáradozását, akik éltetik az
irodalmi díjat.
Az IRKA alapítói közé tartozó Istók
Anna könyvtáros kiemelte, hogy az
Irodalmi KerekAsztal segítséget nyújt
minden alkotónak, hogy elsajátítsák a
költői, írói foglalkozás szakmai követelményeit, az alkotás csínját-bínját. Büszkék rá, hogy tagjaik
munkái rendszeresen jelennek
meg nyomtatott és elektronikus
kiadványokban.
A zsűri tagjai közül először Czigány György szólt. Az idén a
prózák tetszettek jobban, mond-

Az egyik győztes: Mersdorf Ilona

ta, a téma alkalmasabb is volt az ilyen
megközelítésre. Ám az egész pályázatot dicsérte. Arról is beszélt, hogy nincs
éles határ az amatőr és a profi között,
sőt, régen a műkedvelők tartották fenn
például a komolyzenét. Fontos szerepet
tölt be egy-egy település írói alkotóköre
is, szükség van a szűk körű, intim irodalmi életre, ami akár messze is eshet
az irodalom fő vonulatától.
Az irodalommal foglalkozó ember hajlamos azt gondolni, hogy természetes
tevékenységet végez, vette át a szót Galántai Zoltán. 2014-ben tízezer könyv
jelent meg Magyarországon 17 millió
példányban, egy emberre 1,7 könyv jutott.
Becslések szerint eddig 80 milliárd ember élt a Földön, s az emberiség 1-2 százaléka jutott el oda, hogy könyvet írjon,
elhanyagolható kisebbség foglalkozik
tehát az írással. Ennek fényében is elismerés illeti a pályázat résztvevőit.
A Gödöllői Irodalmi Díj pályázat
eredménye:
Különdíjas: Pecznik Éva
Próza: Megosztott 1. hely: Sütő Fanni

és Mersdorf Ilona; 3. Székely Péter
Vers: 1. Galló Kovács Zsuzsanna; 2. Székely Péter;
3. Sütő Fanni
A díjakat Fülöp Attiláné,
a könyvtár igazgatója, Gémesi György és dr. Nánási
Éva címzetes főjegyző adták át.
A könyvünnep idén díjesőt
hozott a gödöllőieknek, ennek keretében zárult le ugyani a 10 kicsi Pelikán
vetélkedő is. A két hónapon át zajlott
játék során a résztvevő csapatok nem
csak ismereteket szereztek Gödöllőről,
hanem a kreatív feladatokkal városunk
kulturális, történelmi, irodalmi és turisztikai palettáját is bővítették. A megmérettetésen húsz csapat vett részt, akik
az izgalmas kalandok mellett számtalan
elismeréssel is gazdagodtak. A verseny
győztese a maximális 126 ponttal a Total Commanders (Reményi Márton,
Gombos Vidor, Mácsár Máté és Faludi Ildikó) csapata lett.

A nemes versengések mellett
egyéb rendezvények is várták az
érdeklődőket, az irodalom kedvelők talákozhattak Jónás Annával, Nyirán Ferenccel és Kabai
Lóránttal, a gyermek olvasókat
pedig Nyulász Péter könyvbemult
tatója várta.

2016-ban is Fölszállott a páva

A gödöllői kispávák megkezdték idei repülésüket: május 28-án, Százhalombattán került megrendezésre a Fölszállott a páva 2016 közép-magyarországi régió területi válogatója. A Gödöllő Táncegyüttes Kiskamasz
csoportja „Vadnyugat” című koreográfiájukkal tették meg az első szárnycsapásokat.
A területi válogatón négy táncegyüttes mérettetett meg, ahol a legmagasabb pontszámot a Gödöllő Táncegyüttes kapta.
A regionális válogatók végeztével 24 tagú országos zsűri fogja minősíteni
az összes produkciót, így június végén fog kiderülni, hogy a Kiskamaszok
kj
bejutnak-e a televíziós tehetségkutató műsorba.
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Város-Kép

MegeMlékezés a Trianon-eMlékMűnél

50 éve TörTénT

96 éve írták alá

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Képzeljük el, hogy Gödöllő utcáin sétálgatunk. No,
nem most, hanem ötven évvel ezelőtt. Az utak nincsenek leburkolva, még a közvilágítás sincs mindenhol kiépítve, a lakótelepek még
épülőfélben vannak… Ráismerünk a
városra? Nem biztos…
Arról, hogy milyen arculata legyen Gödöllőnek, milyen iránybba
haladjanak a fejlesztések, 19666ban sok szó esett, s nem csaak
helyben, hanem megyei szinten is
– derül ki a Pest Megyei Hírlapp
júniusi számaiból.
Gödöllő mellett Vác, Nagykő-rös, Cegléd és Szentendre szá-mított a megye öt centrumánakk
fél évszázaddal ezelőtt. Vácot
ipari városként kezelték, Nagykőröst és Ceglédet mezőgazdasági, Szentendrét pedig üdülő
városként tartották számon, de
hogy Gödöllőnek milyen lesz/
legyen az arculata, arról még
nem született meg a döntés. A
meghatározó irányt azonban az
egyetem és a már meglévő intézmények jelölték ki, no meg
a harmadik ötéves terv.
Mint a cikkből kiderült, a
másik négy településen is hasonló fejlesztések zajlottak
– többek között a víz- és az
elektromos hálózat bővítése
– mint Gödöllőn, itt azonban a lakótelep épí
építések kaptak nagy hangsúlyt, valamint kiemelt program volt a megyei állatkórház megvalósítása.
De nem csak a megyei vezetést, hanem a gödöllői
lakosokat is foglalkoztatta, hol tart a város fejlődése. Mint a lapból kiderült, nagy érdeklődés kísérte a tanácstagok beszámolóját. 1966-ban összesen
92 tanácstagja volt városunknak. Mint a beszámolók-

ból ismert, a lakosság nagy örömmel fogadta, hogy
– feltehetően az első félévben – huszonegyen kötöttek házasságot, s tízzel több gyermek (63) született, tízzel több, mint ahány
elhunyttól kellett végső
búcsút venni. A városlakók azonban a szabálysértések
tekintetében
nem álltak túl jól, júniusig 135 esetben róttak
t ki rájuk emiatt pénzbüntetést.
A tanácstagi
b
beszámolók
fontos témáb
ja
j volt a felkészülés az
atlétikai
Európa-bajnoka
ságra, amire nem csak az
eggyetemi városrészben készzültek, hanem a városban
iss. Ennek jegyében például
feelújították a Pálma cukrászdát. Mint kiderült a
munnkából az ott dolgozók is
kivvették a részüket.
De nem csak örömteli hírekrőll számolt be a Pest Megyeei Hírlap. A városban már
akkor is előfordult, hogy
egyeesekkel nehezen tudtak
együütt élni a szomszédaik,
sőt családtagjaik is. Ilyen
problémával küzdöttek a Röges
utca lakói, ahol egy mentális
probllémákkal küzdő asszony
nehezítette meg az ott élők
nehez
mindennapjait, akik a nehézségek ellenére igyekeztek
segítséget nyújtani a nehezen kezelhető asszonynak,
s közösen igyekeztek olyan megoldást keresni, ami
mindenkinek jó.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

Kastély: Újabb rangos jelölés
Business Excellence Díjra jelölte a szakmai
zsűri immár második, egymást követő évben
a Gödöllői Királyi Kastélyt, rendezvényhelyszín kategóriában – egyedüli fővároson kívüli helyszínként. Az egymást követő kétszeri
szakmai jelölés ebben a szegmensben, ahol kiváló szolgáltatók versengnek, már önmagában
nagy elismerés.
A díjat közönségszavazás alapján fogják
odaítélni. Szavazni 2016. június 10-ig lehet a
következő linken:
http://businessexcellence.businesstraveller.
hu
A szavazók ajándéksorsoláson vesznek
részt.
(ny.b.)

Múzeum: Mesterek nyomában
Bár javában végzik az átalakítási
munkákat a Gödöllői Városi Múzeumban, az intézményben változatlanul zajlanak a gyerekek számára
rendezett foglalkozások. Így volt ez
a múzeumi világnapon is, amikor
rendhagyó műtárgysimogató foglakozást tartottak iskolások számára.
Kovács Noémi és Fábián Balázs, a múzeum munkatársai az
egykori gödöllői mesteremberek ma
már sokak által talán nem is ismert
szakmájával ismertették meg az érdeklődőket. A gyerekek a régi szerszámokat csoportmunka keretében
kipróbálhatták és játékos formában
ismerkedhettek meg a kádár, kovács
és egyéb mesterségeket űzők hét(KJ)
köznapjaival.

Az I. világháborút követően, 1920.
június hó 4-én Trianonban kötött békeszerződés évfordulóján megemlékezést tartottak szombat délután Gödöllőn, a Művészetek Háza melletti
emlékműnél.
Az eseményen G. Merva Mária
ny. múzeumigazgató, irodalomtörténész beszédében elmondta, a magyarság máig nem tudta feldolgozni,
hogy a békeszerződés következtében
az ország területének több mint kétharmadát elveszítette. A két világháború közötti revíziós politika kudarccal végződött, újabb tragédiához
vezetett. Az egypártrendszer évtizedei alatt ki sem lehetett ejteni Trianon nevét, az írók, költők életművéből cenzúrázták az ezzel foglalkozó
műveket, jól lehet elismert alkotóink
sorát megrázta a békediktátum hatása. A rendszerváltozás óta megszűnt
tabu lenni a nyilvánosságban ez a
téma, de reális feldolgozása várhatóan már az új generációk feladata lesz.
A megemlékezésen közreműködött
Janurik Timea, a Club Színház tagjai és a Gödöllői Városi Vegyeskar.

Az önkormányzat képviseletében
Gémesi György polgármester és
Fábián Zsolt ny. alpolgármester koszorúzott.
Az egyházak részéről Albert Gábor evangélikus és Tar Zoltán református lelkész osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel.
(l.t.)
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Három új denevérfaj jelent meg a Pilisi Parkerdőben

az Európában ősho- Tavi denevér
nos huszonhat denevérfaj mindegyike rovarevő, vagyis
az emberekre nézve
teljesen ártalmatlan.
A denevér az egyetlen olyan emlősfaj,
ami a szárnyfelületét megnövelő, kézközépcsontok közé
kifeszülő bőrvitorlái
segítségével aktív repülésre képes.
A kártevő rovarok elfogyasztásával
ráadásul rendkívül sok hasznot hajt
az embernek, a biodiverzitás és az
MTI Fotó: Czéh Bálint

Rajtuk kívül még három különböző
denevérfajra vannak a szakembereknek beadott és elfogadott kutatási terveik: a hegyesorrú, a közönséges, illetve a vízi denevérre. Őket
a madarakhoz hasonlóan, gyűrűvel
látják el a kutatók, hogy hasznos
adatokat tudjanak gyűjteni róluk.
„A gyakori tévhitekkel ellentétben,

Nimfadenevér

Fotó: AFP

Az örökerdő gazdálkodás során a
Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei különös gondot fordítanak az erdő biológiai sokféleségének megőrzésére,
a meglévő és az újonnan megjelenő
fajok óvására. E tevékenység egyik
elemeként hátrahagynak holtfákat
az általuk kezelt erdőkben. Ezek, az
avatatlan szem számára halottnak,
„feleslegesnek” tűnő fák egyebek
mellett otthont és búvóhelyet nyújthatnak számos fontos állat- és növényfajnak, így a Pilisi Parkerdőben
újonnan megjelent nimfadenevérnek,
tavi denevérnek és a fehértorkú denevérnek is.

erdei ökoszisztéma szerves része.
Gyakorlatilag azt a tevékenységet
végzi éjszaka, amit a madarak napközben.
Pilisi Parkerdő

Külföldre vinné kedvencét? Ne felejtse el kikérni kisállata útlevelét!
Sokan szeretnék házi kedvencüket
magukkal vinni a külföldi nyaralásra.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy
a kisállat utaztatásra is léteznek egységes Európai Uniós szabályok, a különböző országok pedig speciális feltételeket is előírhatnak.

A kutyák, macskák és görények
EU-s tagállamok közötti szállításának alapfeltétele, hogy az állatok rendelkezzenek mikrochippel és érvényes veszettség elleni védőoltással.
Emellett a kisállat útlevél is kötelező. A feltételek teljesítéséhez a szolgáltató állatorvostól kérhetnek segítséget a kisállat tulajdonosok. Fontos,
hogy a veszettség elleni védőoltás
akkor tekinthető érvényesnek, ha az
állat az oltást megelőzően már rendelkezett mikrochippel és évente
megkapta a kötelező védőoltást. Első
oltás esetén a védettség kialakulásához meg kell várni a 21 napos várakozási idő leteltét az utazáshoz. Ahhoz, hogy az Egyesült Királyságba,

Írországba, Finnországba és Máltára
ki lehessen vinni a kutyákat, macskákat és görényeket, szükség van állatorvos által elvégzett féreghajtásra
is. A kezelést a célországba történő
belépés előtt legfeljebb 120, de legalább 24 órával kell elvégeztetni, amit
az orvos az állat útlevelében is rögzít. Ha olyan Európai Unión kívüli
országba utaznánk kedvencünkkel,
ami nem szerepel a vonatkozó rendelet II. mellékletében, azaz veszettség szempontjából aggályos, akkor
a fentiek teljesítésén túl az állatot

Utazás kutyával
Utazáskor nagyon jó szolgálatot tehet a szállítóbox, amelyet helyesen
használva a kutya mintegy „mobil
kutyaházként” értelmez. Ha jó előre
megismertetjük a kutyával a boxot,
már otthon hozzászoktatjuk a használatához, akkor a kutyánk az idegen, ismeretlen helyen is biztonságban fogja
magát érezni benne.

Milyen boxot válasszunk kedvencünknek?
Mindegyiknek megvan a maga
előnye és hátránya. A textil szállítóbox előnye, hogy kis helyen elfér,
könnyű és összecsukható. Hátránya,
hogy a kutya hamar rájön, hogy egyszerűen ki lehet szabadulni belőle, ha
kirágja a bejáratot, ezért nem minden
kutya szállítására és elszállásolására
alkalmas. A műanyag box kényelmes
utazást biztosít kutyánknak, emellett
könnyen tisztítható. Hátránya, hogy
általában nem csukható össze, igaz

két részre szedhető, és a két fél box
egymásba csúsztatható, így jóval keHétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

veszettség vírus elleni
ellenanyag tartalom kimutatására irányuló vizsgálatnak is alá kell vetni.
Fontos, hogy ez időigényes művelet, a vizsgálatot például leghamarabb
a veszettség elleni oltás
után 30 nappal végezheti
el a szolgáltató állatorvos.
Ha kedvencünk még nem
rendelkezik útlevéllel, azt az állatorvos az állat oltási könyvébe bejegyzett adatok alapján állítja ki. Az
utazás alatt mindkét iratot magunknál kell tartanunk. A kisállatot az
útlevélben feltüntetett tulajdonosnak
vagy a tulajdonos által írásban megbízott személynek kell kísérnie. Jó,
ha tudjuk, hogy öt kisállatnál többet
egyszerre nem vihetünk ki az országból, ugyanis az már kereskedelmi
célú utaztatásnak minősülne, melynek további feltételei vannak.

friss levendulavirágot dobunk bele
és pár percig lefedve állni hagyjuk
(ekkor már nem forraljuk). Citrommal, borsmentával, citromfűvel
variálhatjuk. Behűtve kínáljuk.

Levendula a konyhában
A levendula egyik legsokoldalúbban
felhasználható gyógy-, és fűszernövényünk.
Levendulás cukor
Könnyen készíthetünk levendulás
cukrot is: a frissen szedett virágokat
cukorba tesszük (ez lehet gyümölcscukor, kristálycukor, porcukor, szőlőcukor is, kinek mi tetszik), és jól
lezárjuk. Néhány hét múlva a cukor
rózsaszínűvé válik, kisebb-nagyobb
kristályokba áll össze, ezeket felhasználás előtt mozsárban könnyedén öszszetörhetjük. Minél tovább áll, annál
finomabb. Felhasználhatjuk úgy, mint
a levendulás mézet, de használhatjuk a
konyhában süteményekhez, kekszekhez, gyümölcssalátákhoz.
Levendulás keksz
Hozzávalók: 32 dkg liszt, 25 dkg margarin, 8 dkg porcukor, reszelt citromhéj, kevés sütőpor, 1 tojás, 1 evőkanál
aszalt gyümölcs egészen apróra vágva
(meggy, mazsola, áfonya, stb.), 2 kiskanál szárított levendulavirág. Folpackba csomagoljuk, éjjelre a hűtőbe
tesszük. Reggel 3 rúddá gyúrjuk, 1 cm
vastag szeleteket vágunk és világosra
sütjük. Levendulás porcukorral meghintve jól záródó fémdobozban tároljuk.
Levendulás limonádé
A levendulás limonádé is könnyedén
elkészíthető és kellemesen felüdít:
ízlés szerint édesített vizet forralunk,

Levendulás jégkocka
Előbbi mellé adhatunk levendulás jégkockát, ami nagyon dekoratív, különlegesen szép. A jégkocka úgy készül,
hogy a tartóba apróra tépkedett virágokat teszünk, ráöntjük a vizet és így
fagyasztjuk.

Levendulás dzsem
A levendula nagyon jól illik a narancshoz, citromhoz. Igazán különleges dzsemeket készíthetünk ezekből a
gyümölcsökből szárított levendulavirággal ízesítve. A narancslekvárhoz: 6
narancsot és 1 citromot alaposan megmosunk, megtisztítjuk, a gyümölcsök
héját apróra vágjuk, a gyümölcsöket
centrifugán átnyomjuk. 2,5 dl vizet
adunk hozzá és éjszakára a hűtőbe teszszük. Másnap kislángon főzzük 1 órán
keresztül, majd ismét hidegre tesszük.
Következő nap 25 dkg cukrot és levendulavirágot (a mennyiség tetszőleges)
adunk hozzá, majd lekvársűrűségűre
főzzük. Kis üvegekbe töltjük és száraz dunsztban hűtjük. Következő nap
adjunk hozzá 50 dkg cukrot és főzzük
addig, amíg a lekvár állaga bezselésedik. Kis üvegbe töltve, szárazgőzbe
tesszük. Két nap múlva fogyasztható.
Hasonló módon, a gyümölcsök arányának megváltoztatásával citromból
is elkészíthetjük.

haziallat.hu

vesebb helyet foglal el, amikor használaton kívül van. A fém szállítóketrec strapabíró, életre szóló darab,
összecsukható – ugyanakkor nehéz,
és nagyobb kutya esetén még összecsukva is igen nagy helyet foglal el
a kocsiban. Hogy kissé otthonosabbá tegyük kedvencünknek, lehet rá
borítást vásárolni, és kiegészíthető
szivacsbetéttel. A box mindig akkora
legyen, hogy a kutya fel tudjon állni,
meg tudjon fordulni benne, kényelmes legyen a számára. haziallat.hu

KISÁLLATSZÁLLÍTÁS
ÁLLATBARÁTI ÁRON!
Orvoshoz, kozmetikába

elviszem kedvencét.
Hosszabb útra előzetes egyeztetés
alapján.

06-70-2819555

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Június 11-én, szombaton
9-11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 06/20-38-55-726

Nyitva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608

06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

AKCIÓK!

SZABADGYÖKERŰ GYÜMÖLCSFA
Kedvezményes áron!

1200 Ft.!!!
EGY NYÁRI
ÉS ÉVELŐ NÖVÉNYEK
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Labdarúgás – Véget ért a szezon

Bronzérem, ötödik hely, kiesés
Véget ért a fociszezon a Pest
megyei labdarúgó bajnokságokban. A három gödöllői csapat közül a megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK az
ötödik helyen végzett, a megye
kettes GEAC kiesett, míg a harmadik vonalban szereplő GSK
II. bronzérmes lett.
Szász Ferenc megyei I-es csapata
minden tiszteletet megérdemel az
idei szerepléséért. Az átlag életkort
számítva a bajnokságban legfiatalabb
kerettel felálló gödöllőiek hazai pályán zárták a szezont és remek első
félidei teljesítményüknek köszönhetően 2-0-ra verték a Biatorbágyot,
ezzel 48 ponttal, csak rosszabb gólkülönbségük miatt maradtak le a negyedik helyről és végeztek az ötödik
pozícióban a tabellán.
A már említett góllövés volt talán az
egyetlen gyenge pontja a csapatnak
ebben a bajnoki évben, ugyanis a 34
rúgott gól a harmadik legrosszabb
mutató a 16 csapat közül, ellenben a
29 kapott gól a harmadik legjobb, így
nem érdemtelenül végzett a csapat az
ötödik helyen. A Gödöllő legutóbb a
2013/2014-es bajnoki szezon végén
volt hasonló magasságokban, amikor
is a negyedik lett.
Pest megyei I., 30. forduló
Gödöllői SK – Viadukt-SE Biatorbágy 2-0 (2-0) Gól: Mudroch Men-

del, Koziorowski Richárd.
Megyei II. osztály – Kiesett a GEAC
Kieséssel ért véget a GEAC veszszőfutása az idei pontvadászatban.
Nagy Béla együttese 2-2-es döntetlennel zárta a bajnoki szezont, amely
a kiesést jelentette a gödöllői csapat
számára a megyei II. osztályból. Az
„egyetemisták” 32 ponttal végeztek
a 13. helyen a Közép-csoportban, így
jövőre a megyei harmad osztályban
folytatják a küzdelmeket.
Pest megye II. Közép-csoport, 30.
forduló: Pomáz-ICO SE – GEAC
2-2 (1-1) Gól: Kapdebo Lóránd (2).
Megyei III. osztály – Bronzérmes a
GSK kettő
A legjobbkor, az utolsó fordulóban
előzött és végzett a harmadik helyen
csoportjában a Gödöllői SK második
számú csapata. Kerecsényi F. Norbert együttese az utolsó játéknapon a
papírformának megfelelően a sereghajtó Kerepest verte idegenben 4-1re, míg a forduló előtt három pontos
előnyben lévő rivális Szentmártonkáta hazai környezetben kapott ki a Mogyoródtól. A GSK II. 62 ponttal, több
győzelmének köszönhetően végzett a
bronzérmes helyen csoportjában.
Pest megyei III. Közép-csoport, 30.
forduló: Kerepesi SBE – Gödöllői
SK II. 1-4 (1-1) Gól: Gráczer Krisztián, Tóth Bence (3).
-lt-

HarcműVészet – Xiii. nemzetek kupája, HatVan

Hat gödöllői taekwon-dos érem
A tavaszi idény utolsó megmérettetésén vettek részt a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület
versenyzői, akik a Hatvan városában megrendezett XIII. Nemzetek
Kupája elnevezésű nemzetközi Taekwon-do versenyen álltak tatamira
és szereztek hat érmet.
Az esemény népszerűségét az is bizonyította, hogy a magyar kiválóságok
mellet szlovák, cseh, szerbiai és horvát
csapatok is részt vettek a 31 egyesületet
és közel 200 főt számláló megmérettetésen. A gödöllőiek öt versenyzővel, valamint két segítővel érkeztek a viadalra
Kókai Zsolt 4. danos mester irányításá-

val. A serdülő korosztályban a lányoknál küzdelem 45 kg-ban Bordács Sára
második lett, míg az 55 kb-os súlycsoportban Lovász Hanna küzdelemben
és formagyakorlatban is a harmadik
helyen végzett. A serdülő fiúknál Hídvégi Richárd Henrik formagyakorlatban lett aranyérmes, Fodor Gergely
küzdelem 45 kg-ban, míg Kiss Dávid
küzdelem 66 kg-ban végzett a második
helyen.
-li-

ringbe szálló Majláth Bianka a döntőben maradt alul, ezzel a második lett, a
74 kilósoknál a kötelek közé álló Villányi Tamás bronzérmet szerzett, végül a
96 kg-ban versenyző Módi Zsolt remekül bokszolva aranyérmes lett. Edzők:
Varjú László és Ócsai Zsolt.
-tt-

A nemzetközi megmérettetésen a gödöllői versenyzők közül a 16 éves és 60
kilós Szabó Zsófia saját korosztályában
arany-, míg a felnőttek között ezüstérmes lett. A 70 kilós súlycsoportban

Hármas Vereség

Nem termett babér a Gödöllői
SK tenisz csapatának az elmúlt
játéknapokon. Az országos csapat-

Kiváló eredmények minden fronton
Mozgalmas hétvégén vannak
túl a GEAC atlétái, akik több
versenyen is rajthoz álltak és
értek el számos sikert.
A szlovákiai Somorján a női 4x100as magyar válogatott, amelyben a
GEAC ékköve, Kaptur Éva is futott, kiváló eredménnyel győzött: a
Schmelcz Fanny, Kaptur Éva, Kerekes Gréta, Nguyen Anasztázia összeállítású négyes 44,58 másodperces
idővel ért célba ami minden idők negyedik legjobb magyar eredménye.
Ennél jobbat 1974-ben és kétszer
’82-ben ért el magyar női váltó. A
mostani eredmény a hatodik az európai ranglistán, ami nagy valószínűséggel Európa-bajnokságot érhet. A
válogatott edzője Karlik Pál.
A csehországi UherskeHradiste-ben
az ORV (Olimpia Reménységek
Versenye) sorozat U18-as állomását

rendezték, ahol a magyar színeket
képviselő csapatban négy gödöllői
atléta és edzőként Kaptur Éva képviselte a GEAC-ot. Király Adél óriási
egyéni csúcsot futva (56,69) nyerte
a 400 m-es síkfutást, Csernyánszky
Flóra pedig kétszer is egyéni csúcsot
javítva (14,84) lett ötödik 100 gáton. A helyszínen is jelenlévő Körmendy Katalin versenyzői közül
Ajide Dániel szintén egyéni csúcscsal (15,39) negyedik lett 110 gáton, Csernyánszky Sára pedig 400
gáton 66,37 mp-es idővel végzett a
harmadik helyen.
Több száz magyar atléta részvételével Debrecenben a Kelet Kupa Magyar Liga versenyen is számos gödöllői érem született. Férfi 400 m-es
futószámban a dobogón csak GEAC
atléták álltak, sorrendben Kovács
Zoltán (47,20), Deák Nagy Marcell (47,97) és Vígvári Szabolcs

atLétika – Veterán európa-bajnokság

Három ezüst csapatban
Kilenc magyar, köztük öt gödöllői
versenyző vett részt a portugáliai
Vila Real de Santo Antonio-Montegordo Algavre-i Stadionon kívüli versenyszámok Európai bajnokságán,
ahol gyaloglásban Kiss György 10 és
30 km-es, míg Kiss Györgyi a 10 kmes távon lett ezüstérmes csapatban.
Gödöllőről Kiss Györgyi (40 éves), Kiss
György (65), Benedekné Somogyi Brigit-

ta (40), Scherzinger Mária (50) és Michael Scherzinger (50) képviselték hazánkat (a
képen a gödöllőiek egy hiányzóval) a többi
magyar induló Budapestről és Szombathelyről érkezett az Eb-re. Kiss György a 10,
illetve a 30 km-es gyalogló távon is ezüstérmet szerzett a magyar csapat tagjaként, míg
egyéniben a 10 kilométeres távon a kilencedik, 30 km-en a hatodik helyen ért célba.
Kiss Györgyi a 10 km-es gyalogló csapat
tagjaként lett ezüstérmes, míg egyéniben a

fodisz – országos döntő gödöLLőn

19 csapat, Tolna megyei győztes
A Fogyatékosok Országos Diák- és
Szabadidősport Szövetsége (FODISZ)
országos Diákolimpia labdarúgó döntőjét Gödöllőn, a Táncsics Mihály úti
Sportcentrum pályáján rendezték meg,
amelyre 17 megye legjobb csapatai,
valamint két fővárosi intézmény, közel
250 résztvevővel gyűltek össze.
A hátrányos helyzetű diákok focikupáját a

Tolna megyei paksi EGYMI Gazdag Erzsi
Általános Iskolája nyerte, megelőzve a képzeletbeli dobogón a Komárom-Esztergom
megyei Óvoda és Általános Iskola Komáromból, valamint a BAZ-megyei Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola csapatait.
Pest megyét a Gyömrői Általános Iskola,
Speciális Szakiskola képviselte, akik a kilencedik helyen végzetek.

A Kikelet nyerte az ovik versenyét

Gödöllői érmek a szorítóban

tenisz – nem termett babér

atLétika – mozgaLmas HétVége

X. manó maraton – 589 futópaLánta

küzdősport – sikerek az amatőr VersenYen

Idén Keszthelyen, a Csány-Szendrei
AMK városi sportcsarnokban rendezték meg a WAKF-WACTO-SAVATE
Amatőr Küzdősport világversenynek
minősülő gálát, melyen a Gödöllői
Muay Thai és Boksz Egyesület versenyzői öt éremmel gazdagodtak.
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Sport

bajnokság II. osztályában szereplő
GSK Siófokon 5-4-re, Kaposváron
7-2-re, végül hazai pályán, a fővárosi Unik SE ellen szintén 7-2-re
maradt alul.
-ll-

Tízedik alkalomal rendezte meg a
Kirchhofer SE a Manó Maratont,
amire összesen 589 óvodás és
bölcsődés korú gyermek nevezését regisztrálták.
A futóversenyen minden résztvevő érmet és kis ajándékot kapott, így egyéni
győztest sehol sem hirdettek, ellenben

az óvodák versengtek a legtöbb ovist
mozgósító óvoda címért. Az önkormányzati, magán, illetve egyházi óvodák és bölcsödék közötti versengést
végül a Kikelet Óvoda nyerte, akik
72%-os részvételi aránnyal nyerték
meg ezt a különversenyt.
A díjakat a TESCO áruház, a Generáli
a Biztonságért Alapítvány, a Pálmaház

(48,17), mindhármuk edzője Karlik
Pál. Szintén Szuper Liga számban
lett első rúdugrásban Juhász Fanni
(420 cm), míg ugyanitt a Serdülő Ligában Bánovics Dorottya (300 cm)
a második, edzőjük Szörényi István.
100 m síkon a válogatott váltó tartalékja, Komiszár Kriszta 12,02 mpcel ezüstérmet hozott. Kovács Zoltán
200 m-en ezüstérmes lett (20,8 mp)
és 200 m-en elindult és nyert Kaptur
Éva (24,5 mp). A rúdugrók közül az
ifjúsági Simonváros Csanád 460
cm-es óriási egyéni csúcsot ugrott
és igen közel került az ifjúsági Eb
részvételhez, míg a Serdülő Ligában
Mihály Ádám 390 cm-rel első, Magyari Benedek 380 cm-rel második
lett, mindketten nagy egyéni csúcscsal. A hosszú kihagyás után viszszatérő Kovács Emma második lett
a Szuper Liga magasugrásban (170
cm), két bronzérmünket Ludmán
Eszter és Mihály Ádám szerezte
2000 m akadályon, ill. 300 gáton.
-kb11. helyen végzett korcsoportjában.
A másik három gödöllői induló a félmaratoni távon állt rajhoz. Michael Scherzinger
a 42., Scherzinger Mária a 15., míg Benedekné Somogyi Brigitta a nyolcadik helyen
végzett saját korcsoportjában.
-tl-

A rendezvényt megnyitóján jelen volt Toponáry Gábor FODISZ ügyvezető igazgatója, Nagy József a MOB képviseletében,
Fábián Zsolt a KLIK Gödöllői Tankerület
tanügyi referense, Szűcs Lajos olimpiai
aranyérmes labdarúgó Gödöllő díszpolgára,
valamint Tóth László, Gödöllő város sportreferense.
-ti-

kertészet és Herbárium, valamint Fehér
Gáborné kürtöskalácsos biztosították.
Részletes eredmények:
www.kirchhofer-se.hu
-tt-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Június 8., szerda, 17.00:
Benedek Krisztina (népi ének)
növendékeinek hangversenye
Június 13., hétfő, 17.00:
Barta Katalin (zongora) növendékeinek hangversenye
Június 14., kedd, 17.00:
ÉVZÁRÓ HANGVERSENY ÉS
BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS a zeneiskola udvarán
Június 18., szombat, 10.00:
CHOPIN OPEN
Június 18-tól 25-ig
ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK TÁBOR

10 gödöllői szolgálat
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.) árverést
hirdet Gödöllőn, a 366/A/4 helyrajzi
szám alatt felvett, Dózsa György út
14. földszint 4. szám alatt található
lakás tulajdonjogának megszerzésére.
Az eladásra kínált, 366/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, 49,5 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan
társasházi külön tulajdon, melyhez
a közös tulajdonból 50/209 eszmei
hányad tartozik. Az ingatlan Gödöl-

2016. június 7.

Közérdek
lő Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képezi, tehermentes, a város központi részén található, összközművel ellátott. A Dózsa György
út 14. szám alatti épület 1946-ban
épült, hagyományos építési móddal.
A lakás helyiségei: előszoba, utcafronti szoba, udvari félszoba, főzőfülke, fürdőszoba wc-vel, kamra, tároló. A lakás erősen lelakott állapotban
van, vizesedik, teljesen fel kell újítani, a vezetékeket is érdemes cserélni.
Az
ingatlan
kikiáltási
ára:
(ÁFA-mentes) 9.900.000 Ft.
Az árverés helye: VÜSZI KFT.

IRODAHÁZA (Dózsa György út 69.
II. emeleti tárgyaló)
Az árverés ideje: 2016. június 28.
15 óra
AZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS FELTÉTELE:
Jelentkezni lehet 2016. május 23tól 2016. június 27-ig a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
hétfőn: 8-18, szerdán: 8-16.30-ig
(Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Nagy Noéminél (telefon: 28/529-153), aki az
érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad és akivel a helyiség megtekintésére időpont egyeztethető.

FORRÁS – ESETMENEDZSER MUNKAKÖR

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ esetmenedzser
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Család- és gyermekjóléti központnál
esetmenedzseri feladatok ellátása, veszélyeztetettséget észlelő-és jelző rendszer működtetése, hatósági intézkedésekhez
kapcsolódó feladatok és speciális szolgáltatások a járás teljes lakosságára tekintettel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, szociális alapvégzettség, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Mediátor, családterapeuta képesítés; B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget
igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 13.
A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-161/2016 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
vagy
• Elektronikus úton Forrainé Murányi Judit részére a forras.segito@vnet.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlési határozatok
4/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét -58.598 ezer forint mérleg
szerinti eredménnyel, és 7.491.548
ezer forint mérlegfőösszeggel.
5/2016 (02.25.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
elfogadja, hogy a Társaság ügyvezető igazgatójának munkaszerződésének az ügyvezető gépkocsi
használatára vonatkozó pontja az
alábbiak szerint módosuljon: „….a
munkavállaló jogosult a társaság
által biztosított személygépkocsit
munkakörével összefüggésben, valamint azon felül havi 2500 km erejéig személyes (magán) használatra

a Társaság belső szabályzata szerint
használni.”

ság ügyvezető igazgatóját, hogy a
Támogatási Szerződést aláírja.

6/2016 (03.21.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján jóváhagyja
és engedélyezi a „Gödöllő 50 – A
megújuló értékek városa” című
tematikus évhez kapcsolódó, Gödöllő Város Önkormányzata által
a Társaságnak a „Rejtőzködő kincseink 2.0” munkacímű időszaki
kiállítás megvalósításához nyújtandó 2.000.000 Ft, azaz kettő millió
forint összegű támogatásra vonatkozó, a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Gödöllő
Város Önkormányzata és a Társaság között megkötendő támogatási
szerződés aláírását.
A Taggyűlés felhatalmazza a Társa-

7/2016 (03.21.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján jóváhagyja
és engedélyezi a Gödöllő Város Önkormányzata és a Társaság között
kötendő, a kastély parkfenntartási
feladatainak ellátására vonatkozó,
nettó 5.000.000 Ft keretösszegű,
természetbeni támogatásként nyújtandó támogatásról szóló Támogatási Megállapodás megkötését.
A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a
Támogatási Megállapodást aláírja.
A jelen határozat elválaszthatatlan
melléklete a Támogatási Megállapodás.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

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

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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
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Fotó:

Tatár Attila

Egész évben vállaljuk családi ünnepek,
keresztelők, házassági évfordulók
szervezését a máriabesnyői bazilika
szomszédságában található

MATER SALVATORIS
LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN.
Elérhetőségek:
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
és Konferenciaközpont
Cím: 2100 Gödöllő-Máriabesnyő,
Kapucinusok tere 3.

Tel.: +36-28/420-176, Tel./fax: +36-28/510-742
info@matersalvatoris.hu www.matersalvatoris.hu

A Monarchia Rétesház és az Erzsébet Királyné Étterem keres:

konyhai kisegítőt, szakácsot és pincért.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzban várjuk az
info@erszebetkiralynetterem.hu e-mail címen, vagy személyesen üzleteinkben.

Mob.: +36/30-952-9987
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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

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

2016. jÚNIUs 7.
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban 410 nm-es építési telek Iár: 9.5MFt (20)804-2102

+ Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn
vagy Szadán! 20-944-7025

+ SÜRGŐSEN eladó 96nm-es, 3szobás, teljesen felújított családi ház, 840m2 gyümölcsfákkal
beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett,
dupla garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102

+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes,
160m2-es családi ház 600m2 telekkel eladó! Iár:
28MFt 20-218-8591

+ Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában új
építésű, CSOK képes, 3szoba+ nappalis 100nmes ház 500nm-es telekkel, eladó. I.ár: 31,7MFt
20-772-2429 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 I.emeleti iroda eladó, amely
lakásnak is használható 52nm-es erkélyes, teraszkapcsolatos nappali+ 2szobás. Könnyen kiadható. Parkolóhely az árban. 20-772-2429

+ Eladó lakást keresek központban! (20)8042102
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6hónap=48EFt) (20)804-2102
+ 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 központhoz közel 920nm-es, jó tájolású építési telek, extra 26m széles utcafronttal
eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

+ 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

+ ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn
, Fenyvesben
100m2-es, három és félszobás, szigetelt, jó állapotú ház, közel 1800m2-es telekkel eladó!
I.ár:25.9MFt 20-539-1988

+ 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 belvárosban 2002-ben épült társasházi 3szoba+ nappalis, 2 fürdőszobás 112nm-es
lakás eladó 28,9m-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

+ 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 Szadán a Dózsa
György úton egy nappali+5szobás
,
téglaépítésű,
teljesen felújított, összkomfortos családi ház nagyméretű cserépkályhával. A házhoz
tartozik egy külön bejáratú,
1szoba összkomfortos földszinti lakrész, így akár 2
generációnak is alkalmas.
Ár-érték tekintetében rendkívül kedvező és sürgős. I.á.:
24,9 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 20919-4870
+ 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
+ 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 20919-4870

+ 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 Gödöllő blahai részén egy újépítésű,
2lakásos társasház, lakásonként 83nm alapterülettel, kocsi beállással, telekrésszel. A földszinti
lakás irányára: 26,5 mFt, a tetőtéri lakás irányára:
25,9 mFt. A fenti ingatlanokkal kapcsolatos dokumentumokat, leírások megtekinthetőek egyeztetés után. 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás, 2szintes családi ház, 2fürdőszobával, kocsibeállási lehetőséggel, 500nm telekrésszel, újonnan
építve, hőszigetelve. Az ingatlanhoz tartozik erkély,
terasz, tároló. I.á.: 34 mFt 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 legkeresettebb részén a harasztban, közel a belvároshoz (kb 3perc) egy
120nm összalaperületű, 4szobás, téglából épült
családi ház 470nm-es telken. I.á.: 28,5 mFt 20919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy
100nm összalapterületű, téglából épült családi
ház, melynek az alsó szintjén egy 2szobás, fürdőszobával rendelkező szuterén rész van kialakítva,
míg a földszinten egy nappali+2szoba összkomfort van kialakítva. Az ingatlan összközműves,
garázzsal rendelkezik és a tetőtere beépíthető. A
fűtést vegyes és gázkazán biztosítja. I.á.: 25,9 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 Gödöllő központjában az Erzsébet parkhoz közel egy téglaépítésű, egyedi fűtéses, erkélylyel ellátott, déli fekvésű társasházi öröklakás, mely
áll nappali+2szobából. I.á.: 16 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 csemetekertben nappali+4szobás, 2füdőszobás újonnan épülő,
63+59nm összterületű, 4db önálló családi ház,
önálló, külön bejáratú telekrésszel, kulcsrakész
állapotban, erkéllyel, terasszal. Bővebb információt személyesen, telefonon egyeztetett időpontban
tudunk adni (alaprajz látványterv stb). I.á.: 35 mFt
20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Bethlen Gábor utcában egy
nappali+3szobás családi ház. Az ingatlan 150nm
alapterületű, továbbá félig alá van pincézve, amely
garázsnak és tároló helységnek van kialakítva. I.á.:
36,5 mFt 20-919-4870
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+ 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 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 Gödöllő belvárosában egy viszonylag új
építésű, kifogástalan állapotú társasházi öröklakás, mely áll egy nappali+2,5 szobából, udvari és
kertkapcsolattal, zárt kocsibeállással. I.á.: 25,5
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
+ Eladó Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-es
telek. A telken kis faház és örökzöldek találhatóak.
Víz, villany bevezetve. I.á.: 1,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában
700nm-es telken egy 100nm-es vertfalból épült
lakóház. I.á.: 17,5 mFt 20-919-4870+ 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
+ Gödöllőn, a Boncsok Völgy utcában, eladó egy
festőien panorámás, 896 nm-es telek/ zárt kert.
Iár: 3,5MFt. 20/9988-285
+ Eladó Gödöllőn a Palotakerten egy 58 nm-es,
2 szobás, földszinti lakás. Ir.ár: 14,5MFt. Érd:
30/256-9667, 20/490-2667
+ Gödöllőn a Tesco és a Stop Shop mellett, közművesítés előtt, 12 db építési telek eladó. Tel:
30/9467-702
+ Gödöllőn, Palotakerten szépen felújított, egyszobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Tel:
30/9320-923
+ Eladó összkomfortos családi ház Gödöllő legkeresettebb részén a Harasztban, a belvároshoz 2-3
percre. A környezet csendes. Közel van a HÉV és
a buszállomás, iskolák, óvoda, a bevásárlási lehetőségek nagyon jók. Akár családi háznak, akár vállalkozásra is alkalmas. A ház alapterülete 80 m2,
összterülete:119m2 Telek:470 m2, I.á: 27,9MFt.
Tel: 20/297-1210
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+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújított
lakásomat elcserélném értékegyeztetéssel kisebb családi házra vagy telekre. Haraszt, Kertváros és Alvég érdekelne. Érd: 20/4989-485 (de.)
+ Perczel Mór utcából nyíló bekerített 721nmes telek, 18m-es utcafronttal, 6x5-ös felújítandó faházzal erdő mellett eladó. Áram, víz van.
Méhészkedésre kiválóan alkalmas. Iár:3,5MFt.
20/543-3261
+ Gödöllő központjában 3szobás, 2erkélyes,
K-DNy fekvésű, téglaépítésű, 2014-ben teljes
körűen felújított lakás eladó. Egyedi, új központi
fűtés, új fürdőszoba, új műanyag ablakok, nagy
étkezős konyha +pince. Ár:16,8MFt. 20/5850056, 20/387-1330
+ Gödöllőn a Fenyvesi részen eladó egy 2005ben épült újszerű 250 nm-es családi ház. Telek
1030 nm. Tel: 70/3660-999 Pintér Mariann
Perfekt Otthon
+ JÁSZAPÁTI NYARALÓ eladó. Kb: 35nm alapterületű, 2 szintes téglaház. Érd: 20/2488-253
+ DOMONYVÖLGYBEN 40 nm-es ház (ráépíthető) buszmegállóhoz közel, 397 négyszögöles
telken eladó. Iár: 9,5 MFt. Tel: 06-1/329-3712
+ KIADÓ ÜZLET, lakás helyiség (110nm) Gödöllőn a központhoz közel. Azonnal kivehető! Ugyanitt ELADÓ egy KERTES HÁZ és MŰHELY zöld
övezettel és elegendő parkolási lehetőséggel.
Érd: 20/9888-997
+ ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő Kertvárosban egy
4 szobás, összkomfortos családi ház. Óvoda, iskola, buszmegálló a közelben. Tel: 20/423-6202

ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó Gödöllőn a Fácánsori újszerű lakóparkban, csendes, szép, zöldövezeti környezetben
egy 105nm alapterületű társasházi öröklakás sürgősen. Kiadási ár: 150.000 Ft + 2 havi kaució.
20-919-4870
+ Gödöllő központi részén kertes házban teljesen
különálló garzon lakás berendezve, külön bejárattal, hosszútávra kiadó. 30/958-5018
+ Városközponthoz közel 2 szobás, bútorozott lakás kiadó. 4.em. Tel: 20/665-9002
+ Gödöllőn, központi helyen bútorozott, 3 szobás
lakás saját parkolóval és fogyasztásmérőkkel,
hosszútávra kiadó július 1-től. Érd: 28/411-259
+ KIADÓ LAKÁST vagy CSALÁDI HÁZAT keresek ügyfél részére, a következő paraméterekkel:
-Kizárólag hosszú távra kiadó gödöllői ingatlan.
-Nappali +2-3 szoba, (a lakótér egy szinten kell,
hogy legyen). -Igényes, bútorozott vagy bútorozatlan. Tel: Pintér Mariann 06-70/3660999 Perfekt Otthon

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-203456-552.
+ 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.
+ KIADÓ ÜZLET (35 nm) bármilyen profilra Gödöllő Központjában reális áron – azonnali lehetőséggel. Érd: 20/422-7168
+ Gödöllő belvárosában, CIB bankkal szembeni
üzletsoron 50 nm-es üzlet kiadó. Tel: 70/3138917
+ Gödöllő belvárosában, a Petőfi téren, udvari, 30
nm-es ÜZLETHELYISÉG tulajdonostól ELADÓ.
Tel: 30/346-5408
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6hónap=48EFt) (20)804-2102

ÁLLÁS
+ Éttermünk konyhai dolgozót keres, jelentkezni
a 20/4614475 telefonszámon lehet.
+ Edzőt keresünk a Curves-Gödöllő Női Fitnesz Klubba. Változatos 6 órás munkakör:
edzéstartás, értékesítés, klubélet szervezés,
recepció. Szakképzettséggel rendelkezők
előnyben. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: curves@godollofitness.hu címen.

KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvárosban 2.
emeleti, újszerű, bruttó 46 nm-es, tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:16,5 mFt
*A Kertvárosban nappali+6 szobás,300 nm-es, kétszintes, úszómedencés családi ház eladó. Iá:64,9 mFt.
*Az Átrium Üzletházban 15,4 nm-es üzlet kiadó, egyéves
(előre) díjfizetéssel: 90eFt/hó, közös költség az árban.
*Gödöllőn, a központ közelében 1025 nm-es, 17 m széles építési telek (25% beépíthető) eladó. Iá:16,9 mFt.
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Fűtéstechnikai Szaküzlet
Automata kerti öntöző és
locsolórendszerek, konyhakerti csepegtető csöves öntözés forgalmazása, tervezése, szakszerű
tanácsadással!
Szombaton is nyitva!!
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Stabil cég a Gödöllői Ipari Parkban jó kézügyességgel rendelkező munkatársat keres hosszútávra félautomata kivágógép (műanyag tömítéseket
gyártó gép) kezelésére. A munkakör kipróbálására
lehetőséget biztosítunk. Munkaidő reggel 6 órától.
Bejárás önállóan. Fényképes önéletrajzát várjuk.

E-mail: mariann.szokoly@conbrio.hu

+ Gödöllői kézműves műhelyünkbe jó kézügyességgel rendelkező munkatársat keresünk. Jelentkezni a tiffanyuveg@vnet.hu e-mail címen fényképes önéletrajzzal lehet.

Cím:2100 Gödöllő,Bajcsy Zs.E.u.34/A
Nyitva: H-P.:7.30-16.30, Szo.: 7.30-12.00

+ Gödöllői éttermünk szakácsot keres KIEMELT
BÉREZÉSSEL. Jelentkezni a pizzamaxcaffe1@
gmail.com email címen lehet.

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

+ Gödöllőn bevezetett szépségszalonba FODRÁSZ, KOZMETIKUS, MASSZŐR, TETOVÁLÓ
munkatársakat keresünk NEM alkalmazotti munkaviszonyba! Azonnali kezdéssel! Érd: 20/420-9928

1+1=3 Akció!

Részletek az irodában vagy telefonon!

+ KERTÉSZETI munkára
szakembert keresek vállalkozásba. Tel: 30/528-7777
+ Gödöllői éttermünk felszolgálót keres. Jelentkezni
a pizzamaxcaffe1@gmail.
com email címen lehet.
+ Gödöllői munkavégzésre
keresünk irodai ügyintézőt.
Követelmény: jó számítógépes ismeret, kiemelt Excel tudás. Jelentkezés: zsolt.david
@csomagpiac.hu
+
Gödöllői
Depónkon
SOFŐR-ÁRUKISZÁLLÍTÓ
pozícióba
munkatársakat
keresünk hosszútávra, gépjárművezetői munkakörbe.
Jelentkezni: 30/375-8420,
30/8580-320
+ DRYVITOS MUNKÁRA KERESÜNK SZAKEMBEREKET!
Azonnali
munkakezdéssel keresünk
Budapest és környéki munkaterületre, teljes munkaidőre dryvit szakembereket 1-2
év tapasztalattal. Bérezés
megállapodás alapján. Érd:
70/675-3267
+ Gödöllőn, jó forgalmú helyen töltőállomásra, azonnali belépéssel érettségivel
(kereskedelmi végzettséggel) SHOP-ELADÓT felveszünk.
Jelentkezését
az emuller45@gmail.com
email címre várjuk fényképes önéletrajzzal együtt.
+ Folyamatos munkára SEGÉDMUNKÁS felvétel KŐMŰVESEK MELLÉ. Bér
megegyezés szerint. Elérhetőség: 30/381-5533
(7-17 óráig)
+ Szadára az Ipari Parkba keresünk TAKARÍTÓKAT éjjeli
műszakra este 22.00-től reggel 6.00-ig hosszútávra, bejelentve. Jelentkezni: 30/9917983 (9.00-16.00 között)
vagy fényképes önéletrajzzal
a megacleanmega@gmail.
com-on.

SZOLGÁLTATÁS
+ 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
+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű
mentesítés, parkfenntartás, ágdarálás. Tel.:
30/622-7421, e-mail: fukaszalasgodollo@
gmail.com

+ FESTÉS, GIPSZKARTONOZÁS, BURKOLÁS. Tiszta munka, korrekt ár! Hívjon bizalommal!
70/573-6761
+ LAKÁSSZERVIZ. Festés, víz, csatorna, zárszerelés, biztonsági zárak felszerelése. Bojler, redőny
szerelés, javítás. 06-70-201-1292
+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772

+ 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

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-5081380, 06-28-784-752

+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés,
permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása.
30/747-6090

+ 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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ 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
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 06-309546-504

+ 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

+ 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
+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ a
www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470
+ KERTÉSZ szakemberek permetezést, növényvédelmet, kertfenntartást és építést vállalnak. Tel:
30/320-8360
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS-MÁZOLÁS! Szakmai
tapasztalattal. (Bútormozgatással.) Ingyenes felméréssel. 20/325-4944
+ HANGTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS! Céges,
iskolai és egyéb rendezvények hangosítása. Profi
technika, megfelelő referencia. Esküvőkön élőzenei szolgáltatás. Érdeklődni: 20/9580-343,
www.everstand.hu

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

EGYÉB

+ BizClub SUMMER COURSES – English Introduction to Business - Interviews & Careers - Start
Ups & New Business Ideas - Selling & Marketing
- Negotiating & Dealing with Customers - Socialising, Etiquette & Body Language. 5-Days:
8:30-16:30. Lunch included. Small groups only.
Min.B2 (Intermediate) English. 17-22 years old.
Dates: 4-8th July; 11-15th July; 1-5th August;
8-12th August. Price: 40.000 / week / person.
Contact: rudolph.brendon@gmail.com

+ 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 vár

ADÁS~VÉTEL
+ Nyári ANGOL nyelvtanfolyamok középiskolásoknak: felzárkóztatás, nyelvtani rendszerzés, beszédkészség-fejlesztés. Felnőtteknek csoportos
és egyéni oktatás minden szinten. Érd: 20/2939111, kata.juhasz@rocketmail.com

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763
+ 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, továbbá
emeletes házban lévő ablakra való használt redőny
újszerű állapotban. Érd.: +36-30-302-4570
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

NYÁRI TÁBOR
+ ANGOL, SPORT és KALAND TÁBOR! „Minecraft & witchcraft”.Kalandok, dráma, kreativitás!
MEDENCÉBEN pancsolás! Időpontok: 06.20.25., vagy 06.27.-07.01. vagy 08.08.-08.12. Jelentkezni: info@ili.hu és I.L.I. Kreatív Nyári táborok
(Facebookon)

+ 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
+ Eladó 6db háttámlás szék, 1db 180cm-es
műanyag asztal, 1db 170cm-es faasztal, 1db
72cm-es TV, 10db 80x190 ágy matraccal, 2db
üvegasztal, 60cm-es, 1db szekrénysor 3000x250,
1db virágtartó 120cm-es. 20/935-4687

+ 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
+ Építkezésből megmaradt
42 db FRÍZ, zsaluzáshoz állítható fémlábak eladók. Tel:
30/9467-702
+ Eladó 2 db alig használt
RADIÁTOR féláron. 80as, 100-as méretűek. Tel:
70/633-4204
+ PUCOLT BONTOTT TÉGLA eladó Gödöllőn: kicsi 55
Ft/db, nagy 75 Ft/db. Házhoz szállítás +15Ft/db. Tel:
30/919-5704

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
Akác-Hársméz. 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, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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Beküldési határidő:
2016. június 14.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Som
János, Rózsa u. 33. , Czakó Lászlóné,
Széchenyi u. 4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Fürjes
Kálmán, Kaffka M. u. 3., Berta Béla,
Semmelweis u. 66.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Fellegi Pálné,
Palotakert 16.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Tóth
Sándorné, Asbóth u. 1. , Bagyinka Pálné, Jókai u. 6.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lukácsi Olivér, 2111
Szada, Kisfaludy u. 63., Bankóné
Zsuzsa, Testvérvárosok útja 5.

Fűtéstechnikai Szaküzlet
Automata kerti öntöző és
locsolórendszerek, konyhakerti csepegtető csöves öntözés forgalmazása, tervezése, szakszerű
tanácsadással!
Szombaton is nyitva!!
Cím:2100 Gödöllő,Bajcsy Zs.E.u.34/A
Nyitva: H-P.:7.30-16.30, Szo.: 7.30-12.00

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).

