
Huszonhatodik alkalommal
ünnepeltük a Magyar Sza-
badság Napját Gödöllőn, a
Világfánál. Június 25-én,
szombaton arra emlékez-
tünk, hogy Magyarország
területén nincsenek idegen,
megszálló csapatok. Idén
Gémesi György polgármes-
ter ünnepi beszéde után az
ExperiDance Produkció tánc-
társulata a Nostradamus, vi-
lágok vándora című műsorát
mutatta be.

Az utolsó szovjet katona 1991.
június 19-én elhagyta hazán-
kat, azóta minden évben, júni-
us utolsó szombatján kulturális érté-
keink felvonultatásával emlékezünk
meg arról, hogy hazánk szabad, füg-
getlen állam. Az Országgyűlés 2001-
ben fogadta el Gémesi Györgynek,

Salamon Lászlóval és Orosházi
Györggyel közösen benyújtott tör-
vényjavaslatát, mellyel június 19-ét,
a kivonulás napját nemzeti emlék-
nappá, június utolsó szombatját pe-

dig hivatalosan is a Magyar Szabad-
ság Napjává nyilvánította. Ahogy
1991-óta minden esztendőben, a
Világfánál idén is kulturális értéke-
ink bemutatásával emlékeztünk az

évfordulóra, tisztelegtünk
azok előtt, akik életüket
és vérüket adták a magyar
szabadságért
Az Alsóparkban meg-

rendezett ünnepi műsort
ismét több ezren tekin-
tették meg. A programot
Antall Józsefné Klára
asszony, Marie-France
André, Belgium nagykö-
vete, Wening Esthypro-
bo Fatandari, Indonézia
nagykövete, Darák Pé-
ter, a kúria elnöke, Né-
meth Lászlóné, nemzeti
pénzügyi szolgáltatáso-
kért és postaügyekért fe-

lelős államtitkár, valamint a Magyar
Polgármesterek XI. Világtalálkozó-
jának résztvevői is megtisztelték je-
lenlétükkel.

(folytatás a 3. oldalon)

A Gödöllői Királyi Kastélyban rendezték meg jú-
nius 24-25-én aMagyar Polgármesterek XI. Világ-
találkozóját. (2. oldal)

Július 1-3. között rendezik meg a VI. Gödöllői
Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivált, amire test-
vérvárosainkból is érkeznek zenekarok. (5. oldal)

Deák Nagy Marcell a nyílt Budapest-bajnokság
400 m-es döntőjében aranyérmes lett.

(8. oldal)

xxv. évf. 23. szám 2016. június 28. TerjeszTői ára: 75 fT www.szolgalat.com lokálpaTrióTa heTilap alapíTva: 1992• • •

VILÁGOK VÁNDORA A XXVI. MAGYAR SZABADSÁG NAPJÁN

Függetlenségünket ünnepeltük
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A nyár leghosszabb napjához, Szent
Ivánhoz legközelebb eső szombaton
ismét megrendezték a Múzeumok Éj-
szakáját, amibe ezúttal is bekapcso-
lódott Gödöllő. Kicsiket és nagyokat
egyaránt kulturális vándortúrára invi-
táltak az intézmények, tizenöt helyszí-
nen több mint félszáz program várta
az érdeklődőket. A kánikula ellenére
sokan vágtak neki az éjfélig tartó ka-
landoknak, amelyek valamennyi kor-
osztály számára tartogattak izgalmas
meglepetéseket.

(folytatás a 6. oldalon)

MúzeuMok Éjszakája

Nagy siker



23

2016. június 28.2 gödöllői szolgálat Közélet

Június 24-én és 25-én a Gödöl-
lői Királyi Kastélyban tartották 
meg a Magyar Polgármeste-
rek XI. Világtalálkozóját. A két-
napos ülésen többek között 
az önkormányzatok határo-
kon inneni és túli helyzetéről, 
az Európai Unión belüli ma-
gyar-magyar kapcsolatokról és 
vidékfejlesztési kérdésekről 
hangzottak el előadások, vala-
mint elismerések átadására is 
sor került.

Az ülést Gémesi György, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) 
elnöke nyitotta meg, majd Frank 
Spengler, a Konrad-Adenauer-Stif-
tung Magyarországi képviselet veze-
tője és Keményné Koncz Ildikó, a 
Raiffeisen Bank Zrt. ügyvezető igaz-
gatója köszöntötte az egybegyűlteket.
A rendezvényen Dukai Miklós, a 
Belügyminisztérium önkormányzati 
helyettes államtitkára tartott előadást 
az állam és önkormányzatok közötti 
feladatmegosztás átalakításának oka-
iról és céljairól, a már végbement és 
a tervezett reformokról. Fontos célki-
tűzésének nevezte az e-közigazgatás 
kiszélesítését is, amelynek az ASP 
rendszer bevezetése is a részét képezi.

Az önkormányzatiság jelenének és 
jövőjének kérdését boncolgató be-
szélgetésen Répássy Róbert, az Or-
szággyűlés Törvényalkotási Bizottsá-
gának alelnöke úgy foglalt állást: az 
önkormányzatokat érintő átalakítások 
fontos célkitűzések, legfeljebb a meg-
valósítás módjával lehet vitatkozni. 
Bárándy Gergely, az Országgyűlés 
Törvényalkotási Bizottságának alel-
nöke az önkormányzatok „fék és el-

lensúly” szerepét emelte ki, amelyet 
az állam a centralizáció folyamatos 
kiterjesztésével igyekszik csökkenteni 
az elmúlt években.
A témához kapcsolódva Schmidt 
Jenő, a TÖOSZ elnöke az önkor-
mányzati reformok kellő előkészített-
ségét, a hatástanulmányokat hiányol-
ta, továbbá felhívta a figyelmet arra, 
hogy a centralizáció sok területen 
eleve kudarcra van ítélve, hiszen köz-
tudomású, hogy az olyan helyben ke-

letkező feladatok, mint a közoktatás, 
az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés 
vagy a hulladékgazdálkodás helyben 

oldhatók meg leghatékonyabban.
A magyar-magyar kapcsolatokról 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke, az RMDSZ Orszá-
gos Önkormányzati Tanácsának el-
nöke tartott előadást, aki ismertette a 
romániai önkormányzati választások 
eredményeit, s elmondta, a legtöbb 
magyarlakta település 
önkormányzatába sike-
rült bekerülni szövetsé-
ge képviselőinek, sőt, 
számos alpolgármes-
teri posztot is sikerült 
megszerezniük. Mind-
ez tovább erősítheti 
a jelenleg is virágzó 
magyar-magyar kap-
csolatokat, akár a test-
vértelepülési együtt-
működések, akár közös 
befektetések, turisztikai 
projektek viszonylatában. Fontosnak 
nevezte a Régiók Bizottságában zaj-
ló magyar-magyar együttműködést, s 
annak előmozdítását, hogy az EU-n 
belüli nemzeti kisebbségek helyzetére 
is nagyobb hangsúlyt helyeződhessen.

A vidékfejlesztésről tartott beszélge-
tésben  többek között dr. Gyuricza 
Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfej-

lesztési Hivatal elnöke és Kis Miklós 
Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vi-
dékfejlesztésért felelős államtitkára 
osztotta meg gondolatait a jelenlévők-
kel. Mindketten úgy vélekedtek, hogy 
a jelenlegi európai uniós költségvetési 
időszakban a vidékfejlesztési program 
a korábbinál jelentősebb arányban a 
mezőgazdasági tevékenységet támo-
gatja. Kis Miklós Zsolt a fő vidékfej-

lesztési célok között a munkahelyte-
remtést, a vidék versenyképességének 
erősítését jelölte meg.  
Szó esett környezetvédelmi kérdések-
ről is, amelyek során a hulladék- és 
vízgazdálkodás, valamint a megújuló 
energiaforrások kerültek terítékre. 
Elhangzott, hogy a globális felmele-
gedés okozta klímaváltozás nemcsak 
hatalmas kihívás elé állítja a vízügyi 
szakmát, de nagy lehetőséget is jelent 
számára a forráshoz jutás szempontjá-
ból, különös tekintettel a 2021 utáni 
időszakra. Az energiahatékonysági 
szempontok jelentősebb érvényesítése 
szintén érinti a víziközműveket, még-
pedig elsősorban az energiatakaréko-
sabb víztisztítás, illetve a szennyvízi-
szap megújuló energiaforrásként való 
felhasználása tekintetében. Mindezek 
mellett a közvilágítás energiatakaré-
kos korszerűsítése kérdésében cserél-

ték ki tapasztalataikat a résztvevők. 
A tanácskozáson szó esett a 2014-
2020-as költségvetési időszak Euró-
pai uniós forrásokból megvalósítható 
térségi és helyi fejlesztési lehetősé-
gekről, és a határmenti és határokon 
átnyúló együttműködésekről. 
Az önkormányzatok ellenérzését ki-
váltó témában tartott előadást Hajzer 
Károly, a Belügyminisztérium Infor-

matikai helyettes állam-
titkára, aki  az önkor-
mányzati ASP rendszer 
bevezetésének céljáról 
szólt.  Elmondta, hogy 
a gazdálkodási- és adó 
szakrendszereket, az 
iratkezelő rendszert, az 
ingatlanvagyon katasz-
tert, valamint az e-ügy-
intézési portált tartalma-
zó rendszert 15 milliárd 
forintból építik ki. Az 
önkormányzatoknak két 

lépcsőben kell a rendszerhez csatla-
kozniuk: az ötezer fő alatti települé-
seknek 2017 januárjában, az összes 
többinek egy évvel később. 
Az előadások végén számos hozzá-
szólás hangzott el a polgármesterek 
részéről, akik közül legtöbben az ön-
kormányzatok „gyámság alá helyezé-
se”, illetve a kistelepülési hivatalok 
megszűntetése felé vezető lépésként 
értelmezték a központi informatikai 
rendszerhez való csatakozás kötelező-
vé tételét.

A világtalálkozón  Polgármesteri 
Ezüstláncdíj díjat vehetett át Sütő 
Lajos, Beregújfalu (Kárpátalja) és 
Tilhof István, Mátyásdomb polgár-
mestere. Beszkid Andor (Rimóc) és 
Kecze István (Kisújszállás) pedig 
Polgármesteri Aranygyűrű elismerést 
kapott.             cs.o.

MAGYAR POLGÁRMESTEREK XI. VILÁGTALÁLKOZÓJA

Három részletben folyósítja a Zöld Híd Régió Nkft. részére a június végéig tartó időszak üzemeltetési költségei-
nek fedezésére szolgáló összeg előlegét a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., így a 
Gödöllő hulladékszállítását ellátó cégnek július 1-jével  nem kell átadnia a feladatellátást a Katasztrófavédelemnek 
– tájékoztatta lapunkat Gyenes Szilárd alpolgármester. 

Azt azonban nem tudni, hogy ez mennyi időre teszi lehetővé a további működést, mint ahogyan azt sem, hogy a la-
kosság mikor, és mekkora összegről kap majd számlát. Az azonban biztos, hogy ezt már nem a Zöld Híd, hanem a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. állítja majd ki. Mindenesetre nem árt felkészülni 
arra, akár az is előfordulhat, hogy az átállás miatt ki nem számlázott díjakról szóló csekkeket egyszerre kaphatja 
majd kézhez a lakosság. 

Városunkban folyamatosan zajlanak az útfelújítások, ám a 
nyári időszakban a Szőlő utca - Szilhát utca találkozásánál 
lévő híd munkálatai mellett  két nagyszabású rekonstrukció 
is elkezdődik: a Testvérvárosok útja Szabadság út – Grassal-
kovich Antal utca közötti, és a Széchenyi István utca - Dózsa 
György út - Kandó Kálmán utca közötti szakasza újul meg. 

A Testvérvárosok útja munkálatai a tervek szerint július második felében 
kezdődnek meg, a megjelölt útszakaszon 647 méteren történik meg asz-
faltburkolat felújítása. Sor kerül a  kétoldali kiemelt szegély cseréje, va-
lamint a víznyelő helyreállítására, s mintegy 593 méter hosszú szakaszon 
1,5 méter szélességben elkészül a gyalogjárda rekonstrukciója is.  

A tervek szerint a munkavégzés a forgalom fenntartása mellett zajlik majd, 
de előfordulhat, hogy jelzőőr irányítja a forgalmat, illetve, az aszfaltozás 
idején néhány napig előfordulhat forgalomterelés. A befejezésre várhatóan 
szeptember közepén kerül sor. 

A tervek szerint július végén kezdődhet el a Széchenyi István utca felújítá-
sa.  A Dózsa György út  – Kandó Kálmán utca közötti szakaszon 2797 m2 
aszfaltburkolat kerül megerősítésre a kétoldali vízelvezető árok rekonst-
rukciójával. Az út két oldalán „K” szegélyt és padkaszivárgót építenek, a 
Dózsa György úti csomópontban pedig 78 méteres szakaszon történik meg 
a közös járda és kerékpárút rekonstrukció, ami a „Legyen Gödöllő kerék-
párosbarát város!” program Dózsa György úti kerékpáros fejlesztésének a 
része. A felújítás alatt a Széchenyi utca érintett szakaszát teljes egészében 
lezárják. A munkák várhatóan szeptember közepén érnek véget. 
A forgalmi rend változásról a kivitelező időben tájékoztatni fogja a lakos-
ságot és a gépjárművel közlekedőket. 

HAMAROSAN KEZDŐDNEK 
A NAGY NYÁRI ÚTFELÚJÍTÁSOK

Borboly Csaba

A díjazottak (b-j): Tilhof István, Sütő Lajos, Beszkid Andor, Kecze István

Még Maradhat a Zöld híd

Rendszeresen visszatérő prob-
léma városunkban a hulladék-
gyűjtők nem megfelelő hasz-
nálata. Nemrég az Erzsébet 
királyné körút egyik társashá-
zának lakói szembesültek az-
zal a hátborzongató ténnyel, 
hogy a ház kommunális hulla-
dékok számára fenntartott ku-
kájában állati maradványokat 
helyeztek el ismeretlenek. 

Hasonló eset sajnos már nem egy 
esetben előfordult, míg korábban 
elhullott háziállatok tetemeitől igye-
keztek egyesek íly módon megszaba-
dulni, most egy feltehetően elgázolt 

vaddisznó szervei, és fel nem hasz-
nálhatónak ítélt testrészei kerültek 
a gyűjtőbe, ami jelentős közegész-
ségügyi veszélyt jelent a lakosságra 
nézve. 

Az elhullott állatok megfelelő módon 
történő elszállítására városunkban is 
van lehetőség, a VÜSZI Kft. ügyfél-
szolgálatán lehet az ilyen eseteket 
bejelenteni telefonon a (28)410-295-
ös számon, vagy e-mailen az 
ugyfelszolgalat@vuszikft.hu címen. 

Mint említettük, az eset nem egye-
di, a társasházak hulladékgyűjtőibe 
rendszeresen tesznek nem lakossági 

kommunális hulladéknak számító 
dolgokat. Ennek megakadályozásá-
ra fogtak most össze a szakemberek, 
akik a lakossággal közösen keresik a 
megoldást a problémára. 
A társasházakban élő számára ugyan-
is a közegészségügyi problémák 
mellett az sem elhanyagolható, hogy 
ők, akik a hulladékszállítás és ke-
zelés díját fizetik, sokszor már nem 
tudják használni a gyűjtőedényeket. 

Ez a helyzet a lakótelepeken lévő 
szelektív hulladékszigeteken is fenn 
áll. Itt is gyakran előfordul, hogy az 
edényekbe nem a megfelelő anyagok 
kerülnek, de nem az ott élők tudat-
lansága, hanem mások felelőtlen ma-
gatartása miatt.                 
     jk

disZnó a kukában
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(folytatás az 1. oldalról)

Dr. Gémesi György polgármester be-
széde a Szabadság Napján:
„Jó estét kívánok Hölgyeim és Ura-

im!
Köszöntöm Önöket a 26. Magyar

Szabadság Napja alkalmából. Külön kö-
szöntömAntall Józsefné Klára asszonyt,
Belgium és Indonézia nagyköveteit,
diplomáciai testületek megjelent képvi-
selőit, Darák Pétert, a kúria elnökét, Né-
meth Lászlóné államtitkár asszonyt, és
a ma véget ért Magyar Polgármesterek
XI. Világtalálkozójának megjelent pol-
gármestereit határon innen és túlról....
Köszönöm, hogy eljöttek és minket

választottak a népszerű Európa-bajnok-
ság helyett!
25 évvel ezelőtt, 1991. június 19-én

15 óra 1 perckor hagyta el Záhonynál
az utolsó szovjet katona Magyarország
területét. Az egyezmény értelmében
hazánk szuverenitása június 30-án állt
helyre. 2001-től az Országgyűlés dönté-
se szerint is június 19-e nemzeti emlék-
nap és június utolsó szombatja aMagyar
Szabadság Napja. Huszonöt év óta itt,
Gödöllőn, ezen a helyen, a Világfa előtt
a magyar történelem egy-egy részleté-
nek felelevenítésével, a magyar kultúra
értékeinek bemutatásával ünnepeljük a
szabadságot, ami évszázados vágya volt
a magyar nemzetnek, amiért sokan eg-
zisztenciájukat, családjukat, életüket ál-
dozták a történelem során, és ami 1991-
ben vér nélkül az ölünkbe hullott.
Antall József, a rendszerváltoztatás

első miniszterelnöke, aki 1991. július
1-jén, Prágában írta alá a Varsói Szer-
ződésből való kilépésünket, így beszélt
erről: „Mi soha bele nem nyugodtunk
abba, hogy Magyarországon idegen
megszállás maradjon fenn, és egy tő-

lünk idegen politikai, gazdasági, társa-
dalmi rendszer uralja ezt a nemzetet...
Most arra emlékezhetünk, ami 1956-
ban nem sikerült, ahhoz újra hozzá
kellett fognunk 1988-89-ben, amikor a
világ külső körülményei, a Szovjetunió
belső viszonyai lehetővé tették azt, hogy
megkíséreljük békés úton, békés eszkö-
zökkel kivívni a magyar szabadságot és
véglegesen megbuktatni a kommunista
politikai rendszert. Nem mondhatjuk
azt, hogy ezt egy kormány, egy párt
vagy egyszerűen mi, magyarok hajtot-
tuk végre. Akkor nem lennénk hűek a
történelmi igazsághoz. De hogy komoly
részünk volt benne, azt nem tagadja le
senki.”
Ennek ismeretében, ha feltennénk a

kérdést, hogy mit ünneplünk ma és mire
emlékezünk, bizony nagyon sokan nem
tudnák a választ.
„Pedig ha megszakad az emlékezés,

nem fogunk összetartozni, nem tudunk
erőt meríteni a múltból ahhoz, hogy a je-
len nehézségeit át tudjuk élni” – mondta
Antall József ebben a beszédében.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Néhai minisz-
terelnökünk szavai
üzennek a 25 évvel
későbbi Magyar-

országnak. Üzenik a szabadság napján
keresztül az emlékezés és az összetarto-
zás fontosságát. Hogy a 25 évvel ezelőtt
kivívott szabadságunk elengedhetetlen
érték és feltétele további boldogulá-
sunknak itt, a Kárpát-medencében, Eu-
rópában és a világban. Üzenik, hogy a
szabadság nem egymás elszigetelésére
alkalmas falak építése, vagy a hatalom
megszerzésére és megtartására szüksé-
ges eszköz, de nem is újabb és újabb
szabadságharcnak nevezett gyilkos
„külső és belső” küzdelem a hatalomért,
hanem egy erőforrás a mindennapi ne-
hézségeink leküzdésére, aminek alapja
nem lehet mesterségesen felépített ál-
ladó ellenségkép, hanem csakis az ösz-
szetartozás. Üzenik, hogy a szabadság
a döntés szabadságán alapuló egyfajta
értékalapú belső, fegyelmezett rend is,
ami soha nem terjedhet át más nép és
emberek szabadsága korlátozására. A
szabadság közös felelősség például ab-
ban is „hogy Magyarországról jó képe
legyen a világnak” – mondta Antall Jó-
zsef. Ha ezt ma is így akarjuk, akkor ah-
hoz elengedhetetlen egyfajta új kezdet,
aminek alapvető feltétele, hogy újra le
kell rakni bizonyos alapokat, aminek
nélkülözhetetlen része a hitelességre, a
tisztességre, a becsületre alapozott ösz-
szetartozás. Olyan összetartozás, mely
erősíti a közös felületeket, háttérbe szo-
rítja a sokszor kicsinyes pártpolitikai és
egyéni érdekeket, azok felett áll, és ami-
nek alapja nem a tisztességtelen vagyo-
nosodás, hanem szakmai szempontokat
és a józan ész érveit figyelembe vevő,
értékalapú nemzeti minimum.Amagyar
szabadságnak egy ilyen újraépítése ad-
hat egy olyan új kezdetet, amire bátran
lehet hosszú távon építeni egy kiszámít-
ható stabil, biztos jövőt és hosszútávon

egy versenyképes Magyar Köztársasá-
got a mai, sokszor átláthatatlan érde-
kekkel átszőtt, ellentmondásokkal teli,
zavarosnak látszó világban.
Az elmúlt napok történései szintén

bebizonyították, be kell fejezni a kettős
beszédet! Hogy egy politikus nem teheti
meg azt, hogy országát becsapva, saját
népszerűsége növelésének érdekében
egy olyan folyamatot indítson el, ami-
nek hatása akár 500 millió embert is
érinthet. Mindenért vállalni kell a fele-
lősséget! Lehet egyes döntések népsze-

rűtlennek tűnnek, de hosszú távon szol-
gálják az ország érdekét. Antall József
ilyen politikus volt, ezért 25 év távlatá-
ból is hiteles.
Itt, Gödöllőn és sok helyen máshol

is szívünkben és a lelkünkben lángként
őrzött szabadság lehet az egyik erőfor-
rása és záloga egy valódi, hiteles, stabil,
hosszú távú cselekvésnek. Egy új kez-
det szükséges, mely elengedhetetlen
feltétele a valós felemelkedésnek. A
mindig féltve őrzött magyar szabadság
és függetlenség eszméje, amit soha nem
szabad és lehet politikai hatalom meg-
szerzéséhez vagy megtartásához fel-
használni, vagy arra hamisan alapozva,
sokakat megtévesztve mások ellen for-
dítani. Ahogyan Reményik Sándor írja

Öröktűz című versében: „Egy lángot
adok , ápold, add tovább / És gondozd
híven”. A kivívott szabadság „lángját”
itt, Gödöllőn gondosan vigyázva és hi-
telesen ápoltuk, gondoztuk és minden
év júniusában itt, a Világfa előtt átadtuk
Önöknek, mint ahogyan idén is azzal,
hogy 25 év után is adják tovább, vigyék
és hirdessék, hogy megvan, nem aludt
ki, és továbbra is olyan közös „pont”,
ami erőt adhat és ad, fényt sugároz, ami
köré egyre többen gyülekeznek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ma este az ExperiDance tánctársulat
Nostradamus című előadását láthatják
Román Sándor rendezésében, mely idő-
ben és térben hatalmas időszakot ölel fel
a világtörténelemből, és ami élőképek
formájában betekintést nyújt a Világok
Vándorának utazásán keresztül ezekbe
a fantasztikus történetbe. A világutazás
nálunk, Magyarországon ér véget, ami
üzeni, hogy nekünk, magyaroknak csak-
is ez a föld itt, a „huzatos” Kárpát-me-
dence közepén volt és lesz a kezdet és
a vég.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Szabadság Napja mai ün-

nepi műsorához jó szórakozást kívá-
nok!”

(ny.f.)

Világok Vándora a XXVi. Magyar SzabadSág napján

Függetlenségünket ünnepeltük
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Nagy munkák kezdődnek a Civil 
Házban, a következő hetekben 
felújítják, korszerűsítik és meg-
szépítik a több mint húsz szer-
vezet által rendszeresen hasz-
nált épületet. Az önkormányzat 
közel 15 milliót fordít a fejlesz-
tésre.

Mint azt Kecskés Judittól, az önkor-
mányzat civil referensétől megtudtuk, 
az önkormányzat még a múlt évben 10 
millió forintot különített el a civilek 
számára rendelkezésre bocsátott épü-
let felújítására, amikor még úgy tűnt, 
a civilek átköltözhetnek az egykori 
IPOSZ székházba. Mivel azonban ez a 
terv meghiúsult, a jelenlegi épület kor-
szerűsítése került előtérbe, amire már 
nagy szükség volt. 
Az állapotfelmérést követően az ön-
kormányzat szakemberei és a Civil 

Kerekasztal egyeztetése után készültek 
el a tervek, amelyek egyaránt érintik az 
épület műszaki hálózatát és a legszük-
ségesebb esztétikai állapot javítást, és 
ehhez mérten megemelték a szükséges 
keretet is. 
Sor kerül többek között az elektromos 
hálózat cseréjére, a fűtési rendszer 
rendbetételére, a szociális helyiségek 
igényeknek megfelelő átalakítására, az 
akadálymentesítésre, a nyílászárók egy 
részének cseréjére és a megmaradók 

festésére, a belső burkolatok cseréjé-
re, valamint a tető javítására. A mun-
kálatok során megoldják a jelenlegi 
vízelvezetési problémákat, kijavítják 

a kerítést és az épület 
homlokzatát. 
Kecskés Judit úgy fo-
galmazott, nem bánják, 
hogy nem kerültek más 
helyre, mert az elmúlt 
években a civilek na-
gyon megszerették a 
nagy kerttel rendelkező 
öreg épületet, amit si-

került élettel megtölteniük. A külön-
böző szervezeteknek köszönhetően 
szinte folyamatosak a civil élethez 
kapcsolódó rendezvények, egyre több 
programra, kiállításra, kerül itt sor. Jó 
példája ennek, hogy a felújítást követő 
megnyitó is ezzel lesz egybekötve. A 
munkálatok várhatóan szeptember ele-
jén fejeződnek be, a megújult és meg-
szépült épületet pedig a tervek szerint 
a Civil 50 év fotókon című kiállítással 
egybekötve adják át használóinak.   jk

Arra vagyunk kíváncsiak:

1. Melyik az a régi nevezetes épület, 
emlékmű, szobor, népi emlék, sírem-
lék, épített vagy természeti érték a 
lakóhelyeden, Gödöllőn, amelyre a 
legbüszkébb vagy és amit a barátaid-
nak is  megmutatnál? 

2. Melyik az a régi használati tárgy, 
megőrzésre érdemes tárgyiasult em-
lék, pl. 50 évnél idősebb (esetleg csa-
ládi) fotó közvetlen környezetedben, 
amit szeretnél, ha mások is megis-
mernének?

Írd meg történetedet, kiegészítés-
ként fotózd  vagy rajzold le ne-
künk!
Ha a fenti témakörben megfogalma-
zott felhívásunk megtetszett, akkor 
úgy mutasd be kedvencedet, hogy 
azt megértse és megismerje a legjobb 
barátod is, meg az a személy is, aki 
tőled távol a „net” előtt ül. A szüleid 
akikkel minden nap láthatod, vagy 
akár egy arra tévedt turista, akinek te 
mesélsz először erről az értékről.   
Bátran fogalmazd meg gondola-
taidat egy rövid leírásban, kiegé-
szítésként fotózd le vagy készíts 
rajzot róla, és ha akarod egészítsd 
ki akár képzőművészeti alkotással 
(rajz, festmény, batik, tűzzománc, 
linó- és fametszet, stb.), akár egy 
CD-re rögzített alkotással.

Az írásos pályamunkáknál nem 
könyvszagú leírásokat várunk, ha-
nem önálló megfigyeléseket, önálló 
véleményeket, egyéni érzéseidnek 
megfogalmazását (Amennyiben le-
hetőségetek van rá, kérjük digitálisan 

is küldjétek el pályamunkátokat!) 
Az írásos pályaművek terjedelme 
5-10  A/4-es oldal lehet mellékletek-
kel, legalább 1/3 szöveges résszel. 
A pályaművek értékét növelhetik a 
témához kapcsolódó fotók, rajzok, 
térképvázlatok. 

Pályázni egyénileg és kiscsoporto-
san (max. 5 fő) is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői ál-
talános iskolák tanulói által készített 
alkotásokat várjuk!

A pályázatok elbírálása korcsopor-
tonként külön-külön történik. 
A pályázatokon kérjük olvashatóan a 
pályázó nevének, iskolája nevének, 
címének, vagy lakcímének, életkorá-
nak feltüntetését!

A pályázatok benyújtási határide-
je: 2016. október 30.

A határidő lejárta után beérkező 
munkák elbírálására nincs lehetőség! 
Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot 
szeretnétek visszakapni, 
kérjük a pályázati anyagotokon tün-
tessétek ezt fel!
A díjazottaknak több értékes nyere-
mény kerül kiosztásra.
A pályázat értékelésére  2016. év-
végén kerül sor. 
A pályázattal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás az egyesületnél.

Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szőlő u. 22. 
Tel.: 06-20-561-1818
e-mail:  
kedvesgodolloi2016@gmail.com     

Pályázati felhívás • „50 évnél  idősebb gödöllői  értékem” Szebb éS korSzerűbb leSz

Megújul a Civil Ház

Különleges műalkotások díszítik a 
Török Ignác Gimnáziumot. Szeke-
res Erzsébet gödöllői iparművész 
több műalkotást ajándékozott az 
intézménynek.  “Tavasz, Nyár, Ősz, 
Tél” című gyapjú szőttes faliképeit 
az iskola első emeletén, az irodák 
bejáratánál helyezték el.  

Ajándék évszakokBeköszöntött a nyár, és az új évszakhoz új Gödöllői Magazin is jár az olva-
sóknak. Ez alkalommal a készítők igazán aktuális témát választottak, a fő 
irányvonalat a természet és a sport képviseli. 

Ha eddig valaki úgy gondolta, a kánikulai meleget a lakásban célszerű átvészelni, 
az biztosan kedvet kap majd arra, hogy felkerekedjen és felfedezze, mennyi, a 
természethez kötődő mozgási lehetőséget kínál Gödöllő. Akik pedig mindezeket 
bemutatják: fáradhatatlan, semmitől vissza nem rettenő bajnokaink. 
Hogy kik ők? Jövő héten kiderül, amikor a Gödöllői Magazin lapunk nyári szünet 
előtti utolsó lapszámával együtt a postaládákba kerül.  

Hamarosan Gödöllői Magazin

Június 12-én vasárnap a Gödöl-
lői Szent István Egyetem szer-
vezésében megtartott, mára 
már hosszú hagyományokkal 
bíró „Nap Napja” rendezvé-
nyen vehettek részt a helyi 
Madách Imre Szakközépisko-
la és Szakiskola tanulói.

Főleg elektronikai műszerész és vil-
lanyszerelő Madáchos diákok tartal-
mas előadásokat hallgathattak meg 
a rendezvény során a napenergia 

hasznosításának legújabb kutatási 
eredményeiről, érdekes és hasznos 
információkkal lehettek gazdagab-
bak a témával összefüggő technikai 
újdonságok mindennapi felhaszná-
lásával, gyakorlati alkalmazásával 
kapcsolatban.

Dr. Farkas István, a SZIE Fizikai 
és Folyamatirányítási Tanszék ve-
zetője felvetette azt a lehetőséget a 
VSZC Madách Imre Szakközépis-
kolája, Szakiskolája és Kollégiuma 
számára, hogy a jövőben szorosabb 
kapcsolat épüljön ki a tanszék és az 

intézmény között. A jövőben PhD 
hallgatók látogatnának el és előadá-
sokat tartanának a napenergia leg-
újabb alkalmazásairól, a legfrissebb 
kutatási eredményekről, illetve az 
iskola tanulói részére lehetőség nyíl-
na a tanszék kutató tevékenységébe 
való betekintésre, az érdeklődő tanu-
lók közösen tevékenykedhetnének a 
témában az egyetem diákjaival. 
Az iskola számára hatalmas megtisz-
teltetés ez a lehetőség, amiből a leen-
dő és a jövendő Madáchos diáktársa-
dalom jelentősen profitálhat.

madách

A „NAP NAPJA”

Erdélyben jártak a Gödöllői 
Waldorf Iskola 7. osztályos 
diákjai az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő  „Határtala-
nul!” című programja segítsé-
gével.  

Az utazás tervezését, a programok 
megvalósítását nagyban könnyí-
tette, hogy az osztálytanító, Balog 
Lehel csíkszeredai származású, és 
az erdélyi Waldorf iskolákkal is jók 
a kapcsolatai. Segített továbbá az 
is, hogy iskolánk 6 éven keresztül 
csereüdüléseket valósított meg a 
gyimesfelsőloki Domokos Pál Péter 
Általános Iskolával, és hogy rend-
szeresen gyűjtöttünk, szállítottunk 
adományokat Böjte Csaba erdélyi 
gyermekotthonaiba. 
A szovátai gyermekotthon érintésé-
vel meglátogattuk a parajdi sóbányát, 
Korondon pedig egy fazekasműhelyt 
tekintettünk meg.  Találkoztunk a gyi- 
mesfelsőloki iskolásokkal, az 1000 
éves határnál a trianoni emléknapra 

készített műsoru-
kat adták elő. Este 
megismerkedtünk a 
Csíkszeredai Wal-
dorf Iskola közös-
ségével. Megmász-
tuk a Kis-Somlyót 
is, hogy feljussunk 
a Hármas-oltárhoz.  
Nem hagytuk ki a 
Gyilkos- és a Szent Anna tavat, és 
felkerestük a Torjai büdös barlangot, 
majd a Buffogó tőzeglápot. Elláto-
gattunk Kézdivásárhelyre és Sep-

siszentgyörgyre, ahol megnéztük a 
Székely Nemzeti Múzeumot és a vá-
rost. Ezután Déván átadtuk az ado-

mányokat Böjte Csaba gyermekott-
honának, majd természetesen a várat 
is megtekintettük. 
A kirándulás lehetőséget adott a 

kapcsolatok építésére is, mi-
vel Kolozsváron az ottani 
Waldorf iskolában szálltunk 
meg, Csíksomlyón, Böjte atya 
egyik otthonában, Sepsiszent-
györgyön pedig az ottani Wal-
dorf iskola családjainál.
Az út során iskolánk ének-ze-
ne tanárának, Tápai Dórának 

vezetésével szép és színvonalas mű-
sorokkal kedveskedtünk vendéglátó-
inknak.     Dobos Péter, kísérő szülő

Határtalanul: Erdélyben, legendák nyomában
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A gyermeknevelés nem egy-
szerű dolog. A szülő igyekszik
mindent megtenni, hogy meg-
védje fiát vagy lányát a veszé-
lyektől, ám egyszer csak eljön
az a bizonyos kamaszkor, ami-
kor minden amit mond, falra
hányt borsó.

Nincs ez másképp Terry Archer csa-
ládjában sem, ahol az elővigyáza-
tosság mindennél előbbre való. Ter-
ry még képes lenne kicsit lazábbra
venni a figurát lányukkal, Grace-vel
szemben, felesége Cynthia azon-
ban nem, ami teljesen érthető annak
tükrében, hogy az asszony családja
nyomtalanul eltűnt, amikor ő tizen-
négy éves volt.
De mit ért, vagy mit érthet meg a fé-
lelmekből egy kamaszlány? Semmit.
Lázad a maga módján: kijátssza a
szülői éberséget.
A családi konfliktusok anya és lánya
között addig fajulnak, hogy Cynthia
inkább elköltözik otthonról annak re-
ményében, hogy kevesebb lesz a cse-
tepaté az egyébként szeretett lánya

és közte. Férje, Terry ezalatt minden
erejével azon van, hogy összetartsa a
család törékeny egységét, egyensú-
lyozva lánya, és az asszony között.
Miközben a megoldást keresik, Terry
telefonhívást kap Grace-től, aki arra
kéri, menjen érte, mert valami bor-
zalmas dolog történt…

Eközben a város lakóit és rendőreit
egy szörnyű gyilkosság tartja nyug-
talanságban: egy nyugdíjas peda-
gógus házaspárt kegyetlen módon

megölnek az otthonukban, majd nem
sokkal később a rendőrök egy fiatal
férfi holttestére bukkanak.
De nem csak a rendőrök nyomoznak
áldozatok után, hanem Terry is, aki
megpróbálja kideríteni, mi is történ
a lányával, az idegen házban, ahová
az általa üresfejűnek tartott barátjá-
val Stuarttal tört be, aki időközben
köddé vált.
Maga sem tudja, milyen kockázatos
játszmába kezd, Grace érdekében.
Linwood Barclay krimijében min-
denki elszánt, függetlenül attól, me-
lyik oldalon áll! De ki melyik olda-
lon áll. Egy biztos, Terry Grace-én.
Neki semmi más nem számít, még
akkor sem, ha tisztában van vele, a
lány nem menekülhet tettei követ-
kezményei elől.
A több szálon futó cselekmény mind-
végig izgalomban tartja az olvasókat.
A téma különösen aktuális egy olyan
világban, amikor a kamaszok sokkal
több veszélynek vannak kitéve, mint
korábban, a szülők pedig sokkal
kevésbé tudnak hatással lenni önál-
lósodó, ugyanakkor minimális fele-
lősséggel bíró gyermekeikre, mint
valaha.
(Linwood Barclay: Nincs menekvés)

(ny.f.)

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Jogos félelemmel

Nagyszabású zenei esemény ve-
szi kezdetét városunkban július
1-jén. Idén ugyanis a Gödöllői
Chopin Hét keretében városunk
ad otthont a VII. Nemzetközi
ChopinZongoraversenynek, ami-
hez több különlegeskoncertkap-
csolódik július 8-ig.

A főszervező Ferenczy György Alapít-
vány és a Chopin Társaság, valamint a
társszervező Frédéric Chopin Zenei AMI és a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekarAlapítvány jóvoltából a kastélyban több nagyszadású hangversenyre
várják az érdeklődőket.
Július 1-jén a kastély dísztermében V-4 Jubileumi est keretében a Quirin
kórus (Szlovákia), Izabella Darska (Magyarország-Lengyelország), Ka-
zimierz Gierzod, Réti Balázs (Magyarország), valamint Kuei Pin Yeo
és Tji Kien Jap előadására kerül sor, 2-án este Philippe Giusiano (Fran-
ciaország) ad koncertet, 3-án pedig a zongoraverseny nyitóünnepségének
részeként Alberto Nose estjére kerül sor. A verseny maga a zeneiskolában
és a kastélyban zajlik, döntőjére pedig július 7-én a kastély lovardájában
kerül sor, majd 8-án ugyanitt lesz a gálakoncert és a díjkiosztó ünnepség,
amelyen a díjazottak lépnek közönség elé. jk

Különleges esztendő az idei a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar számára,
mivel két évforduló is okot ad az em-
lékezésre. Az 50 évvel ezelőtti város-
sá válás mellett fúvósaink a zenekar
megalakulásának 25. évfordulóját is
ünneplik.
A jubileumi év egyik kiemelt esemé-
nye a július 1-3. között megrendezés-
re kerülő VI. Gödöllői Nemzetközi
Fúvószenekari Fesztivál, melyen öt
zenekart hallhat a közönség, s test-
vérvárosaink közül Brandys nad La-
bem-Stará Boleslav és Bad Ischl fú-
vósai is bemutatkoznak, Zenta Város
Fúvószenekarának részvétele azon-

ban technikai okok miatt sajnos meg-
hiúsult. A fesztivál nyitóelőadásán,
június 1-jén este igazán nagyszabású
produkcióra számíthat a közönség –
tudtuk meg Ella Attilától, a Gödöl-
lői Városi Fúvószenekar vezetőjétől.
A rendkívül sikeres tavaszköszöntő
koncert folytatásaként ismét közösen
lépnek színpadra a házigazdák és a
Dányi Ifjúsági Fúvószenekar.
A főtéren felállított színpadon ismét
közel száz zenész előadásában hang-
zanak majd fel a műfaj népszerű dal-
lamai.
A zenekarok több helyszínen is fel-
lépnek: szombaton délelőtt a kastély

díszudvarán, délután a főtéren adnak
koncertet.
A Brandys nad Labem-Stará Boles-
lavi Zeneiskola FF Big Bandje már
többször is fellépett Gödöllőn, a Mu-
sikkapelle Jainzen in Bad Ischl zene-
karát azonban első alkalommal hall-
hatja városunk közönsége. Ella Attila
úgy fogalmazott, bízik benne, hogy
a jövőben sikerül tovább erősíteni a
kapcsolatot testvérvárosaink fúvós
zenekarai között.
A fellépők sorát színesíti a Németor-
szágból érkező Musikkorps Schnne-
berg zenekar, akik szintén első alka-
lommal vesznek részt a fesztiválon.
A koncertek vasárnap érnek véget, de
akkor nem nálunk lépnek fel a zene-
karok, hanem Veresegyházon, ahol a
Városünnep programját színesítik. jb

vI. gödöllőI nemzetközI FúvószenekArI FesztIvál

Hét végén fújhatják

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik ered-
ményesen zárták a 2015/2016-os tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a
bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatá-
sa mellett, egyszeri alkalommal vehető igénybe.

Kezdődik a Chopin Hét

A Frédéric Chopin Zenei AMI
idén is nagy sikerrel rendezte
meg nyári táborát, ahol több
mint ötven diák vehetett részt
a programokon. A június 18-án
indult, és június 25-én zárult tá-
borban nagy hangsúlyt kapott a
közös munka.

A Zene és Társművészetek tábor már
hagyományos rendezvénye a zeneis-
kolának. Idén a Chopin Open Családi
Nap nyitotta meg az egyhetes prog-
ramsorozatot. A színes, zenés prog-

ram jó lehetőséget adott
az ismerkedésre, hiszen a
táborban nemcsak gödöllői

gyerekek vesznek részt – tudtuk meg
Buka Enikő igazgatótól.
A korábbi évek gyakorlatát követ-
ve délelőtt csoportos foglalkozások,
fúvós és vonós együttes,
drámajáték, country ze-
netanulás, kreatív impro-
vizációs műhely, délután
pedig tánc, közös népi
ének, egyéni beosztás sze-
rinti fúvós, gitáros, vonós,
ütős, zongorás kamaraze-
ne és egyéni órák, valamint kézműves
foglalkozások várták a résztvevőket,

este pedig játékokra és koncer-
tekre került sor. A programban
fontos szerepet kapott a kama-
razenélés, drámajáték, közös
éneklés, jazz, tánc és népzene,
a programok nagy részét igye-
keztek szabadtéren megtartani,

amihez kiváló lehetőséget biztosított
az intézmény parkja, valamint azok
a sátrak, amiket a Művészetek Háza
biztosított. Mint minden esztendőben,
idén is várták újdonságok a résztve-
vőket, így például a fúvós- és vonós
együttesek, amik kifejezetten az itt

résztvevő gyerekekből alakultak, s
néhány nap alatt remek zenekarokká
kovácsolódtak össze.
Szintén hagyomány, hogy erre a hétre
vendégtanárokkal bővül az itt tanítók
csapata. Most Kékes Judit (zongora)
és Pleszkán Mariann (cselló) kap-
csolódott be az ifjú muzsikusok fej-
lesztésébe. kj

örömmel játszAnI, zenélnI

Minden, ami művészet
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(folytatás az 1. oldalról)

A tizenöt helyszínre az eljutást ezúttal is kisbusz segítette. Az ifjabb kor-
osztály tagjai idén is nagy örömmel vetették bele magukat a játékba, aminek
során pecséteket gyűjthettek, amiket azután értékes ajándékokra cserélhet-
tek. Az éjfélig tartó programsorozatot hagyományosan táncház zárta a főté-
ren. Részletes fotóösszeállítás Gödöllő város hivatalos Facebook-oldalán:
www.facebook.com/godollovaros.

Fotók: Balázs Gusztáv, Korondi Judit, Tatár Attila

SIKERES PROGRAMOK
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
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HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László állatorvos

Tel.: 06/20-981- 31-00

Július 2-án szombaton 
de. 10-12 óráig.

Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál) 

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a „Gödöllő Fája 2016” cím elnyerésére. Az előzsűrizést 
követően az alábbi pályázatok közül a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy melyik nyerje el a „Gödöllő 
Fája 2016” címet. 
A nyertest nevezik a magyarországi Év Fája 2017 versenyre. A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét kör-
nyezetük szépségének megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák szerepének fontosságára.
A javaslatokat elküldheti: postai úton a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna ré-
szére levélben (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), illetve az alábbi e-mail címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu,
és személyesen adhatja be a Városháza portájára.
Beküldési határidő: 2016. július 5.

„GÖDÖLLŐ FÁJA 2016” SZAVAZÁS

1. ÖZV. MOLNÁR SÁNDORNÉ • CSERESZNYEFA 
• MAJOR UTCA • MAGÁNTERÜLET

3. GYENGÉNÉ GÁSPÁR CSILLA • EZÜST HÁRS • 
MAJOR UTCA • KÖZTERÜLET

5. GYENGÉNÉ GÁSPÁR CSILLA • HEGYI MA-
MUTFENYŐ  • KASTÉLYPARK • KÖZTERÜLET

7. PLATÁN  • KIRÁLYI KASTÉLY • KÖZTERÜLET

9. CÉDRUS  • ERZSÉBET PARK 
KÖZTERÜLET

2. DR. NÉMETH ANDRÁS 
HÁRSFA • FÁCÁN SOR 
MAGÁNTERÜLET

4. SZABÓ TAMÁS 
HÁRSFA • SZILÁGYI E. U. 
MAGÁNTERÜLET

6. ZÁMBÓ VIKTÓRIA
GESZTENYEFA• FŐTÉR 
KÖZTERÜLET

8. KOCSÁNYTALAN TÖLGY
KASTÉLLYAL SZEMBENI 
FÜVES TERÜLET •
KÖZTERÜLET

Csodálatos, terebélyes lombkoronája alatt tartóz-
kodni olyan, mintha az ember egy megnyugvást 
hozó zöld kupola alatt lenne. Kb. 35 éves, kb. 5 
méter magas. A lombkorona átmérője 12 méter.

Az egyetem épülete felé vezető úton, a Teniszpá-
lyák után az út jobb oldalán áll. Kb. 30-35 éves, kb. 
12-14 méter magas. A lombkorona átmérője 15-20 
méter.

Őshazája Észak-Amerika. Csodálatos látványt 
nyújt, gyermekeink imádják mamut lábhoz hason-
lító törzsének átölelését Kb. 140 éves, kb. 25-30 
méter magas. A lombkorona átmérője 12-15 méter.

A királyi Kastély parkjában álló fa kb. 180 éves, 
kb. 30-35 méter magas. 

Az Erzsébet park-
ban, a sziklánál 
magasodó fa kb. 
100 éves, kb. 25-
30 méter magas. 

Rendkívül hosszú 
életciklusú nö-
vény, amely nem 
ritkán 2-3000 évig 
is elél.

A hársfát egy, a II. vi-
lágháborúban eltűnt 
családtagjuk emléké-
re ültették. 60 éves, 
25-30 méter magas. A 
lombkorona átmérője 
18 méter. A fatörzs 
átmérője kb. 1 méter.

Kora 83 év, a Paula 
nevet kapta. E gyö-
nyörű „hölgyemény” 
kedves, akár földig 
nyúló ágai árnyas ol-
talmat nyújtanak. A 
lombkorona átmérője 
16 méter. A fatörzs 
átmérője 2,5 méter, 
magassága 15 méter.

A Szabadság téren ta-
lálható gesztenyefa a 
Coop áruház mellett 
az egyetlen, amelyik 
még mementóként 
megmaradt az egyko-
ri főtérről. Életkora 
150 évre tehető. El-
mondhatjuk, hogy ez 
a fa még látta Erzsé-
bet királynét

A volt Testőrlaktanya 
melletti területén lévő 
tölgy nagy termetű, 
35 méteres magassá-
got is elérő fa. Lassú 
növekedésű, hosszú 
életű fa. 
Magassága kb. 15 
méter és már a királyi 
időszakban is állt.

A gödöllői székhelyű Lyra Flora 
Kft. az 1994-es alapítása óta je-
lentős kertépítői tapasztalatra 
tett szert az elmúlt 22 év során. 
Magánkertek, közparkok, arbo-
rétumok, botanikus kertek és 
kastély parkok is megtalálhatók 
a cég referenciájában. Említ-
hetjük az újjászületett lillafüre-
di függőkertet, vagy a Fővárosi 
Állat- és Növénykert megújult 
kifutóit, felújított Japánkertjét 
kelet-ázsiai, és dél-amerikai ki-
futóját.

Egy kert elkészítése összetett, kreati-
vitást igénylő munkafolyamatok ösz-
szehangolása során valósul meg. A 
munka az íróasztalnál kezdődik a kert 
megtervezésével, amikor a megren-
delő elképzelései és igényei alapján a 

tájépítész megalkotja a kerttervet. Egy 
kert tervezésénél a legfontosabb szem-
pont, hogy milyen funkciót szánunk 
a kertünknek, vagyis 
mire szeretnénk majd 
használni.
Maga a fizikai érte-
lemben vett munka a 
tereprendezéssel kez-
dődik, ahol speciális 
munkagépekkel törté-
nik a föld mozgatása, 
a kerttervben szereplő 
vízszintes felületek és 
rézsűk, esetleg terepplasztikák kialakí-
tása. A tervezett építmények, támfalak, 
útburkolatok és elválasztó szegélyek a 
kert stílusához illeszkedően kerülnek 
kivitelezésre. Elkészítésük nagy szak-
értelmet igényel, hiszen időt állónak 
kell lenniük.  Az utakat úgy kell meg-
építeni, hogy minden időjárási körül-
mény között használhatóak legyenek.
Igény esetén kerti sütögetőt, szaletlit, 
lugast, pergolát is tud építeni a Lyra 
Florae Kft., valamint kerti tavak és 
csobogók létesítésében is nagy gyakor-
lattal rendelkezik a kertépítő cég. Ilyen  
építmények megtekinthetők a gödöllői 
Pálmaház Kertészet mediterrán, keleti 
valamint romantikus  mintakertjében. 
Napjainkban már elengedhetetlen ré-
sze kertünknek az automata öntöző-
rendszer. Ez által tudjuk hatékonyan 
öntözni kertünket, hiszen a megfelelő 
vízmennyiség biztosítása mind a nö-

vények, mind a gyepfelület részére el-
engedhetetlen annak érdekében, hogy 
igazán gyönyörködni tudjunk bennük.
A kerttervben előirányzott növények 
ültetése akkor kezdődik, amikor az épí-
tési munkák befejeződtek és elkészült 
már az automata öntözőberendezés. 
A konténeres díszfáknak és díszcser-
jéknek az a hatalmas előnyük, hogy 
tulajdonképpen a fagyos időszakot 
leszámítva egész évben telepíthetők. 
Ezeket a növényeket edényben nevel-
ték, megfelelő gyökérzettel rendelkez-
nek, eredésük a 100 %-ot közelíti. A 
gödöllői Pálmaház Kertészetben a kör-
nyék legszélesebb választéka található 
konténeres díszfákból.
Ha már kész kertet szeretne a megren-
delő, mert nincs ideje megvárni, amíg 
a növények elérik végleges méretüket, 
akkor túlkoros növények telepítése 

ajánlott. Az ekkora 
méretű fák moz-
gatása nemritkán 
autódaruval törté-
nik, de megéri a 
befektetett ener-
giát, mert már az 
ültetés évében hű-
sítő árnyékot biz-
tosítanak a nagy 
nyári kánikulák al-

kalmával. Arról nem is beszélve, hogy 
javítják a mikroklímát és megszűrik a 
zajt és a port.

 Fontos tervezési szempont a megépült 
kert könnyű fenntarthatósága. Ezt a tö-
rekvést nagyban elősegíti az ágyások, 
ültető tányérok mulccsal való takará-
sa, melyhez jó minőségű fa aprítékot 
vagy osztályozott fenyőkérget érde-
mes használni. Ez jó hatással van a 
talaj tápanyagtartalmára és nedvességi 
állapotára valamint gátolja a gyomoso-
dást. 

Utolsó lépésként történik a füvesítés 
fűmaggal vagy gyepszőnyeg terítésé-
vel. Gyepszőnyegezés abban az eset-
ben ajánlott, ha a megrendelő részéről 
gyors használatbavételi igény jelent-
kezik. A gyepszőnyegezés mellett szól 
még az is, hogy nyáron is telepíthető, 
amíg a fűmagvetés csak tavasszal és 
ősszel végezhető el. És azt se felejtsük 
el, hogy a gyepszőnyeg azonnal vonzó 
látványt nyújt.

Kertépítés Igényesen

10. SZELÍDGESZTENYE  • CSANAK UTCA
KÖZTERÜLET

A facsemete annak idején Zalakarosról került Gödöllőre.
A fa kb. 30 éves, kb. 8 méter magas, a lombkorona átmérője 
6 méter.
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Június utolsó hétvégéjén ren-
dezték Szombathelyen a leg-
idősebb utánpótlás korosz-
tályoknak, az U23 és junior
korcsoportok országos baj-
nokságot. A GEAC a korosztá-
lyos trendeknek megfelelően
kevesebb versenyzővel és a
vártnál kicsit gyengébben sze-
repelt.

Már a verseny előtt szegényebbek let-
tünk két éremeséllyel hiszen a GEAC
kiváló gátfutójának, Répási Petrá-
nak és 400-as Vígvári Szabolcsnak
is sérülés miatt kellett kihagynia a
versenyt. Egyetlen ezüstérmet Pál-
mai Márk szerezte a junior 100 m-es
síkfutásban (11.02), míg a sérülései-
ből visszatérő Kovács Emma junior
magasugrásban (170), Fatér Zoltán,
pedig junior rúdugrásban (420) lett
bronzérmes. Ennek ellenére értékes-
nek mondható pontszerző helyezése-
ket szereztek a gödöllői atléták. Az
U23 korosztályban negyedik helyen
végzett Kriszt Botond rúdugrásban
és Molnár Gergely 200 m-en, míg
utóbbi gödöllői atléta az ötödik lett
100 m-en. A Junioroknál negyedik
helyen végzett Ajkler Eszter 100
gáton, Renner Luca magasugrás-

ban, Canea Éva gerelyben és Pálmai
Márk 200 méteren, ötödik lett Kere-
kes Marcell (gerely), Ajkler Eszter
(magas) és Esztergály Koppány
(diszkosz), míg a hatodik helyen zár-
ta a viadalt Renner Luca gerelyben.
Edzők:Karlik Pál, ZsivoczkyAttila,
Szörényi István ésMátéAlpár.

Budapesti nyílt bajnokság – Deák
Nagy Marcell ismét az élen

Június 18-19-én a fővárosi Ikarus pá-
lyán rendezték meg a Budapesti nyílt
nemzetközi bajnokságot, ahol 2-2
arany- és ezüst-, míg három bronzér-
met szereztek a GEAC atlétái.
400 méteren Deák Nagy Marcell (a
képen balra/fotó: masz.hu) újra régi
formáját idézte és klubtársát meg-
előzve szerzett aranyérmet, míg Ko-
vács Zoltán a dobogómásodik fokára
állhatott fel. Pálmai Márk 200 méte-
ren a hatodik helyet
szerezte meg. Férfi
rúdugrásban Simon-
város Csanád az 5.,
Szamosi András a
7., Fatér Zoltán a 8.,
míg Mihály Ádám
Bence a 10. helyet
érte el. Kerekes Mar-
cell a gerelyhajítók-

nál ért el 10. helyezést, míg háromp-
róbában (100 m, rúd, diszkosz) Kriszt
Botond a negyedik lett. Gerelyhajítás-
ban Váczi Dániel a harmadik, Bog-
dán András a 10. lett, A hölgyeknél
100 méteren Kaptur Éva verhetet-
len volt, így nem véletlen, hogy az ő
nyakába került az aranyérem. Király
Adél 200 m-en a 9. lett, míg 400 gá-
ton Csernyánszky Sára végzett a
nyolcadik helyen. Magasugrásban
Renner Luca 6., Kriszt Katalin a
8., Ajkler Eszter, pedig a 10. legjobb
eredményt érte el. Női hárompróbá-
ban (100 m gát, súlylökés, távolugrás)
bronzérmes lett Ajkler Eszter, míg az
5. helyen végzett Kovács Emma. 100
méter gáton Csernyánszky Flóra a
második lett, hármasugrásban Váczi
Kamilla a harmadik helyen végzett,
míg 3000 méteren Szőke-Kiss Anna
a 7. helyen ért célba.

Eredmények bővebben a www.masz.
hu weboldalon találhatóak. -ll-

AtlétikA – U23-As és JUnior országos bAJnokság

A vártnál gyengébb GEAC-szereplés
A Magyar Polgármesterek XI.
Világtalálkozójának keret ben
június 24-én focitornát ren-
deztek a Táncsics Mihály úti
Sportcentrumban.

A Polgármester-válo-
gatott és a kárpátaljai
Ungvár csapata mellett
a világtalàlkozó két fő
támogatója, a Robert
Bosch Kft, valamint a
Raiffeisen Bank csapatai
mérték össze tudásukat!
A villámtornát a Raiffei-
sen Bank csapata nyerte

mindhárom ellenfelét legyőzve váro-
sunk polgármesterét, Gémesi Györ-
gyöt is a soraiban tudó Polgármester
válogatott a második helyen végzett,
az ungvári csapat a harmadik, míg a
Bosch csapata a negyedik lett! -li-

Polgármesterek VilágtAlálkozóJA

Polgármesterek és támogatók focija

Gödöllő belgiumi testvérvá-
rosában, Turnhoutban ven-
dégeskedett a Gödöllői SK
női labdarúgó csapata egy
négycsapatos nemzetközi fo-
cikupán, ahol Nagy Imre tanít-
ványai a harmadik helyet sze-
rezték meg.

Aházigazdákon kívül a szintén belga
Hoogstraten, valamint a német Ham-
melburg csapatai vettek
részt a villámtornán. A
GSK a Turnhout, vala-
mint a Hoogstraten ellen
vereséget szenvedett,
de az utolsó meccsén
legyőzte német ellenfe-
lét, ezzel a képzeletbeli

dobogó harmadik fokára állhatott
fel a csapat. A csapat tagjai voltak:
Baranyai Borbála, Rácz Virgínia,
Lukács Ágnes, Deák Lívia, Lukács
Julianna, Hutter Lilla, Magócs
Bernadett, Darányi Renáta, La-
katos Berta, Varga Gréta, Lados
Krisztina, Hévízi Vivien, Palya
Krisztina, Geszler Fanni, Takács
Renáta, Sólyom Mónika, edző:
Nagy Imre. -tt-

lAbdArúgás – női testVérlátogAtás

Bronzérem Turnhoutból

Június 25-én, rekkenő hőség-
ben rendezték meg a már ha-
gyományosnak mondható, VII.
Szabadság Napi Futó – Teke-
rés napot, amelyre négy kate-
góriában összesen 299-en ne-
veztek be.

A Nagy Zoltán által megálmodott
és megszervezésre kerülő, a Má-
riabesnyői Kegytemplom lábától
induló futó- és kerékpár versenyre
az 5 kilométeres minimaratonra, a
félmaratoni 21, illetve a 12 km-es
egyéni futóversenyre, valamint a
21 km-es kerékpár versenyre lehe-
tett nevezni. Az 5 kilométeres mi-
nimaratonon 52-en álltak rajthoz. A

versenyt összetettben Partics Péter
nyerte, megelőzve Pethó Attilát és
Kozs Kornélt a dobogóért folytatott
csatában. A hölgyek rangsorában az
összesített hetedik helyen végző Ke-
lecsényi Júlia lett az legjobb, meg-
előzve a gyengébbik nem rangsorá-
banVári Erikát (abszolút 8. hely) és
Czakó Borbálát (abszolút 1. hely).
A 12 kilométeres távon 67 befutót
regisztráltak a szervezők, közülük
Krausz Zoltán volt a leggyorsabb,
megelőzve Bernáth Csabát ésHan-
gya Balázst. A női befutók közül a
leggyorsabb az összetettben ötödik
helyen végzőMátyás Enikő lett, aki
Kiss Andreát (abszolút 9.) és Ma-
gyariné Szávai Krisztinát (összetett
22.)
A leghosszabb, fél maratoni 21 kilo-
méteres futóversenyen 114-en álltak
rajhoz. A dobogóra fentről lefelé az
alábbi három futó állhatott fel össze-
tettben: 1. Bentán Bence, 2. Csikós
Gergő, 3. Halama Levente. A női
rangsorban az összetettben 9. helyen
végző Kalóczki Tímea örülhetett
a leggyorsabb női futó címnek, aki
Pintér Zsófiát (összetett 11. hely)
és Jáki Mónikát (összetett 14. hely)
előzte meg ebben az összevetésben.

A kerékpáros versenyen 66 fő pattant
nyeregbe és mérettette meg magát
a 21 kilométeres távon. Az Elit ka-
tegóriában Medgyes Gábor nyert,
megelőzve Soós Tamást ésKiss Gá-
bort, míg a Hobbi kategóriában az
első helyen Szilágyi Szabolcs (ösz-
szetett 6.), a másodikon Kovács Dá-
vid (összetett 9.) a harmadik helyen
pedig, Rausch Péter (összetett 11.)
végzett. A hölgyeknél a leggyorsabb
kerekes Szekeres Viktória lett (ösz-
szetett 17.), megelőzve Németh Li-
lit (összetett 29.) és Serbán Anitát
(összetett 38.).

-tl-

Vii. szAbAdság nAPi FUtás –tekerés – közel háromszáz indUló

Négy kategóriában versengtek

Június 18-án rendezték a 2016. évi
Országos Hegyi kerékpáros bajnok-
ságot, amelynek az útvonala Mátra-
füredről Kékestetőig tartott. A gödöl-
lői kötődésű Bukovácz Kata (Kata
a képen a csapatmez helyett a hegyi
bajnoknak járó bajnoki mezt viseli),
aki jelenleg a Cube Csömör verseny-
zője, magabiztos, közel 2 perces
előnnyel győzött, így megnyerte a
Hegyi Országos bajnokságot az U19
korcsoportban. -tt-

kerékPársPort – országos hegyi kerékPár bAJnokság

U19-es bajnok Bukovácz Kata

A gödöllői strandröplabdázók
két tucat játékossal vesznek
részt az idei bajnoki-sorozat-
ban, amelynek első állomása
a Kispest Kupa volt. A fővárosi
megmérettetésen a a strand-
röpiben a bajnoki triplázásra
készülő TEVA-GRC játékos,
Lutter Eszter (a képen balra/
fotó: hunvolley.hu) az Újpesti
TE-ben teremröplabdázó La-
katos Enikő oldalán amásodik
helyen végzett.

Az első forduló eseményei igazán jól
alakultak Lutteréknak.Aduó a nyolcad
döntőből és a negyeddöntőből is 2-0-
ás győzelemmel jutott tovább, viszont
az egyenes ági elődöntőt elveszítették
egy szlovák párossal szemben, így egy
kicsit kacskaringósabb út vezetett a
gödöllői páros ezüstéreméig. Előbb

az ugyancsak gödöllői színekben in-
duló Szabó Dorka, Tóth Eszter duót
2-0-ra verték, majd az alsóági elődön-
tőben a Vasas párosán, Szombathelyi
Szandra, Villám Lilla kettősön ke-
resztül vezetett az út a döntőbe (2-1).
Itt a Dömötör-Mátrai Beáta, Nagy
Krisztina (érdi Delta RSC) páros fris-
sességén köszönhetően 2-1-re nyert a
gödöllőiek ellen, így ők nyerték az idei
első fordulót. Folytatás július első hét-
végéjén, Nyíregyházán!

strAndröPlAbdA – elrAJtolt A szezon

Ezüstös gödöllői kezdés

Amintmár korábban hírt adtunk
róla, a gödöllői Skate Park üze-
meltetése július elsejétől átszáll
a Gödöllői Sport Közalapítvány-
hoz, akik számos beruházást
terveznek elindítani a park terü-
letén, ami a nyitvatartási idők-
ben is változást jelent, jelenthet
a jövőben.

A július 1-jei üzemeltető váltástól kez-
dődően a nyitva tartás az alábbi módon
alakul. az extrém kerék,
roiller és gördeszka pá-
lyán: minden nap 15
órától, 20 óra 30 percig,
de legkésőbb sötétedé-
sig tart majd nyitva.
Amint azt megtudtunk
az üzemeltetőktől, fo-

lyamatban van a pályán az ivókút léte-
sítése, valamint világítás kiépítése, ami
majd tovább emelheti szolgáltatás szín-
vonalát és a nyitvatartási időrendben is
pozitív változásokat hozhat. -il-

skAtePArk – bőVülő szolgáltAtások

Napi hat-hét óra a skateparkban
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Július 1-től 8-ig:
VII. Nemzetközi Chopin 

Zongoraverseny

Helyszín:
F. Chopin Zeneiskola 

Gödöllői Királyi Kastély

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Június 27-július 3-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

Július 4-10-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

ÜGYELETEK

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bér-
be adja a Gödöllő, Palotakert 4. szám 
(5891/5/A/38 hrsz.) alatt található, 
tulajdonát képező nem lakás célú he-
lyiséget.

Gödöllő Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyiség üzleti 
célú bérbeadását 123/2016. (V. 26.) sz. 
önkormányzati határozatával rendelte 
el.
A bérbe vehető helyiség:
Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 4. 
(5891/5/A/38 hrsz.) • Alapterület: 14 
m2 • Közmű ellátottság: elektromos 
áram, távhő, víz-csatorna szolgáltatás •
Műszaki állapot: megfelelő • Bérleti 
díj irányár: 40.000 Ft/hó + ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel nem 
rendelkezik, azonban a Palota-kert 4. 
szám alatt található, önkormányzati 
tulajdonú közös WC-mosdó helyiség 
használóihoz történő csatlakozás lehet-
séges (külön megállapodással, díjazás-
sal). 

A bérleti jogviszony időtartama: 
határozott, 1 év + 1 év előbérleti jog. 
• A helyiség megtekintésére a (28) 
529-153-as telefonszámon Nagy Noé-
mi bérleménygazdálkodási ügyintéző-
vel időpont egyeztethető.
Az ajánlattétel módja, helye, határ-
ideje: • Az ajánlat benyújtásának mód-
ja: zárt borítékban, személyesen vagy 
képviselő útján átadni Nagy Noémi 
bérleménygazdálkodási ügyintézőnek 
a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán, ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30),
• helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
• határideje: 2016. július 4. 18.00 óra
A pályázat benyújtásának feltételei:
• A helyiség bérbevételére természetes 
személy és jogi személy pályázhat. A 
jelentkezéskor a természetes személy 
pályázó köteles bemutatni személy-
azonosító okmányait, egyéni vállalko-
zó ezen túlmenően egyéni vállalkozói 
igazolványát, gazdasági társaság a tár-
saság cégbírósági bejegyzését tanúsító 
cégkivonatot, valamint aláírási címpél- 
dányt.

• A pályázó pályázatában köteles kifej-
teni a folytatni kívánt tevékenységet, 
a helyiségbérleti díj irányára alapján 
megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát, 
valamint nyilatkozni arról, hogy a bér-
bevételi feltételeket elfogadja.

A bérbevétel feltételei:
• Bérbeadó és a nyertes pályázó mint 
bérlő helyiségbérleti szerződést köt, 
melyben rögzítik a bérleti jogviszony-
ból eredő jogokat és kötelezettségeket.
• Bérlő köteles beszerezni a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenységhez 
szükséges hatósági engedélyeket.
• A helyiség használatából eredő köz-
üzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt 
terheli.
• A helyiség nem adható bérbe bár, 
borozó, italbolt, kocsma működtetése, 
valamint játékterem üzemeltetése, ero-
tikus áruk forgalmazása és szexuális 
szolgáltatás céljára.

A helyiség bérbevételével kapcsolat-
ban további információ a (28) 529-
153-as telefonszámon kérhető.

Gödöllő Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete előzetes ingat-
lanhasznosítási pályázatot ír ki 
az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donában lévő, Gödöllő, Szabadság 
tér 7. szám alatti, 291/4 helyrajzi 
számú, 1839 m2 területű, kivett, 
városháza megnevezésű ingat-
lanra, a rajta lévő volt városháza 
épület teljes elbontását és a módosí-
tott szabályozási terv rendelkezései 
szerinti telekalakítást követő álla-
potra. Az előzetes pályázat célja az 
ingatlan hasznosítására vonatkozó 
érdeklődés felmérése.
Az előzetes pályázatnak a követ-
kezőket kell tartalmaznia:
• a tervezett hasznosítás részletei-
nek ismertetése,
• a hasznosítás formájának megje-
lölése,
• a tervezett funkció(k) bemutatása,
• a létesítendő épület főbb paramé-
tereinek ismertetése,
• az ajánlott bruttó vételár, vagy 
bruttó területbérleti díj és a bérlet 

időtartamának megjelölése, továb-
bá nyilatkozat a pénzügyi fedezet-
ről és a fizetési feltételekről,
• természetes személy esetén a pá-
lyázó személyazonosságának iga-
zolása és az adóazonosító jel meg-
adása, nem természetes személy 
pályázó esetén igazolás arról, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján a pályázó 
átlátható szervezet.
A kötelező pályázati elemeken fe- 
lül a pályázó kötetlen formában, de 
legfeljebb két oldal tartalommal ki-
egészítheti a pályázatát.
A pályázat 2016. szeptember 5-én 
8.00-tól 2016. szeptember 9-én 
10.00-ig nyújtható be munka-
időben (hétfőn 8.00-12.00, 13.00-
18.00, kedden, szerdán és csütör-
tökön: 8.00-12.00, 1300-1630, 
pénteken 8.00-10.00) a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Irodáján (VÜSZI 
Kft. irodaháza, 2100 Gödöllő, Dó-

zsa György út 69.). Az ajánlatokat 
zárt borítékban, személyesen és 
képviselő útján lehet benyújtani, 
a borítékon kizárólag a következő 
szöveg kerülhet feltüntetésre: „Pá-
lyázat a volt városháza ingatlanra”. 
A benyújtott pályázatokról átvételi 
elismervényt adunk. Postai, elektro- 
nikus és bármilyen más úton kül-
dött pályázatokat nem fogadunk el. 
A személyesen benyújtott ajánlatok 
átvételére a kiíró képviseletében 
Dr. Kálmán Magdolna irodavezető 
és Tolnai Katalin főmunkatárs jo-
gosult. A pályázatok felbontására 
2016. szeptember 9-én (pénteken) 
11 órakor kerül sor a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Irodáján, a kiíró, 
Gödöllő Város Önkormányzata 
képviselőjének jelenlétében. A bo-
rítékbontás nyilvános és jegyző-
könyv készül róla. 
A pályázatokat a Gazdasági Bi-
zottság javaslata alapján a képvise-
lő-testület értékeli.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS • INGATLANHASZNOSÍTÁSI PÁLYÁZAT A VOLT VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉRE

NYÁRI MEGJELENÉSE 
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és hirdetőinket, hogy a 

Gödöllői Szolgálat a 
NYÁR FOLYAMÁN AZ ALÁBBIAK SZERINT JELENIK MEG: 

A nyári szünet előtti utolsó lapszám megjelenése: 
JÚLIUS 5. 

A szünet utáni első lapszám megjelenése: 
AUGUSZTUS 9. 

A hirdetésfelvétel július 4-től 30-ig szünetel.

TÁJÉKOZTATÓ – GYERMEKORVOS
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Dr. Gálfi Zoltán nyugdíjba vonu-
lása miatt,  2016. július 1-től Gödöllő város 3. számú  házi gyermekorvosi 
körzetét az alábbi rendelési időben látom el a Gödöllő Szabadság tér 3. sz. 
alatti, II. számú rendelőintézet 114. sz. helyiségében.

Hétfő:12.00-15.00 • Kedd: 15.00-18.00 • Szerda: 8.00-12.00 
Csütörtök:12.00-15.00 • Péntek: 8.00-11.00

Tisztelettel: dr. Kiss Zsuzsanna házi gyermekorvos sk.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Szabó László tisztelt és szeretett személyszál-
lító vállalkozó, akit kiváló munkája elismeréséül Gödöllő Város Önkor-
mányzata 2011-ben “Gödöllő Vállalkozója” díjjal tüntetett ki, 2016. jú-
nius 25-én türelemmel viselt, hosszan tartó, súlyos betegségben 62 éves 
korában elhunyt. Végső búcsúztatásáról később intézkedünk. Áldott em-
lékét megőrizzük!              A gyászoló család

MEGHÍVÓ – ANYATEJ VILÁGNAPJA
A Tormay Károly Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálata sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját az Anya-
tej Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre.
Az ünnepség időpontja: 2016. július 8. (péntek) 10 óra • Az ünnepség helye: Gödöllői Kastély –  Barokk Színházterem
Program: Megnyitó • Műsor (Meghívott vendég: Benedek Krisztina-ringató) • Anyatejet adó anyák köszöntése • 
Vendéglátás
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A piaci
csarnokban
üzlet kiadó!
Érdeklődni:
a helyszínen,

vagy a
06-30-5030777

számon
Vilhelm Ferencnél.

Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

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.



KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+Gödöllő központjában, a Magyar Kázmér
közben tulajdonostól eladó egy magasföld-
szinti, 57 nm-es két és fél szobás, tégla-
építésű, cirkófűtéses társasházi öröklakás,
saját és közös tárolóval. I.ár: 16,9 MFt. Tel.:
06-20/499-6746

+Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es épí-
tési telek 14,5m utcafronttal, szép környe-
zetben sürgősen eladó. I.ár: 10,9MFt 20-
772-2429

+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
900m2, gondozott, közműves építési telek,
9,8M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-
2429

+AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn el-
adó 3szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-tól 20-
772-2429

+Sürgősen eladó első emeleti, 2szobás, er-
kélyes lakás a János utcában Iár: 14.9MFt
(20)804-2102

+Eladó 96nm-es, 3szo-
bás, teljesen felújított
családi ház, 840m2
gyümölcsfákkal beülte-
tett telekkel, Gödöllőn!
Félig alápincézett, dup-
la garázs. Iár: 23.8MFt.
(20)804-2102

+Szadán, Gödöllő ha-
tárán, aszfaltos utcában
új építésű, CSOK ké-
pes, 3szoba+ nappalis
100nm-es ház 500nm-
es telekkel, eladó. I.ár:
31,7MFt 20-772-2429
www.godolloi.hu

+Gödöllőn 4lakásos
társasházban Befekte-
tésnek kiváló, új építésű
I.emeleti iroda eladó,
amely lakásnak is hasz-
nálható 52nm-es erké-
lyes, teraszkapcsolatos
nappali+ 2szobás. Köny-
nyen kiadható. Parkoló-
hely az árban. 20-772-
2429

+Gödöllő Blahai részén, újszerű, három
szoba+ nappalis kiváló állapotban található
ikerház eladó! Iár:28.9MFt! 20-539-1988

+Eladó 1,5 szobás lakás a Paál László köz-
ben Iár: 12.5MFt 20-804-2102

+Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó
tájolású építési telek, extra 26m széles utcaf-
ronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

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

+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 bontandó, 30m2-es tégla
kis házzal eladó! 12.9MFt! 20-539-1988

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

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

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

+Gödöllő központjában, újszerű, kétszin-
tes sorházi lakás, kifogástalan állapotban,
udvari autóbeállóval, nappali+két szobával
eladó! Iár:25.5MFt! 20-539-1988

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

+Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglából
épült családi ház a fenyvesben 600nm-es
telken. E.á.: 14,6 mFt 20-919-4870

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

+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbe-
álló eladó. Tel.: 30/201-7329.

+Eladó Szadán a Dózsa György úton egy
nappali+5szobás, téglaépítésű, teljesen fel-
újított, összkomfortos családi ház nagymére-
tű cserépkályhával. A házhoz tartozik egy kü-
lön 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 Domonyvölgyben a Lázár tanya
szomszédságában egy 952nm-es építési
telek 30% beépítési lehetőséggel. Víz, vil-
lany bekötési lehetőség. Nagyon kedvező
irányár: 6,7 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn kertvárosban a központ-
hoz nagyon közel egy 2szobás, téglából
épült, 70nm alapterületű lakóház, mely
egyedi fűtéssel rendelkezik. A telken, mely
559nm nagyságú található egy nagymére-
tű garázs, alatta pincével, valamint egy nyári
konyha, mely önálló lakrészt is képezhet.
I.á.: 20 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Béri Balogh Ádám ut-
cában egy nyeles telekről megközelíthető
740nm-es telek. A telekre be van kötve a
víz, villany. Továbbá egy kis faház található
rajta. I.á.: 5,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépíté-
sű kis családi ház két utcára nyíló telken. A
ház alatt garázs található. I.á.: 13,9 mFt 20-
919-4870

+Eladó Gödöllő blahai részén egy újépítésű,
2lakásos társasház, lakásonként 83nm alap-
területtel, kocsi beállással, telekrésszel. A
földszinti lakás irányára: 26,5 mFt, a tetőtéri
lakás irányára: 25,9mFt. A fenti ingatlanokkal
kapcsolatos dokumentumokat, leírások meg-
tekinthetőek egyeztetés után. 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappa-
li+4szobás, 2szintes családi ház, 2fürdőszo-
bával, kocsibeállási lehetőséggel, 500nm
telekrésszel, újonnan építve, hőszigetelve.
Az ingatlanhoz tartozik erkély, terasz, táro-
ló. I.á.: 34 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 3,5
szobás, téglából épült, hőszigetelt, parket-
tás, részben felújított családi ház 510nm-
es telken. A telken ásott kút található. I.á.:
26,2 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a legkeresettebb részén a
harasztban, közel a belvároshoz (kb 3perc)
egy 120nm összalaperületű, 4szobás, tég-
lából épült családi ház 470nm-es telken.
I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő kertvárosi részén a Test-
vérvárosok útján egy 2lakásos társasház-
nak 3szobás, összkomfortos, felújított,
földszinti lakása hőszigetelve, saját, önálló,
kizárólagos kerthasználattal. I.á.: 23,9 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

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

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

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

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!

1+1=3 Akció! Részletek
az irodában vagy telefonon!



+Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször
120nm alapterületű 2nappali+5szobás,
2fürdőszobás családi ház tetőtéri beépítési
lehetőséggel. A ház alatt egy 40nm-es pin-
cerész található. A telken garázs és egyéb
melléképületek vannak elhelyezve. I.á.:
48mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a csemetekertben nap-
pali+4szobás, 2füdőszobás újonnan épülő,
63+59nm összterületű, 4db önálló csalá-
di ház, önálló, külön bejáratú telekrésszel,
kulcsrakész állapotban, erkéllyel, terasszal.
Bővebb információt személyesen, telefonon
egyeztetett időpontban tudunk adni (alap-
rajz látványterv stb). 300 000 Ft négyzet-
méteráron. 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az alvégben egy 8lakásos
társasházban egy 42nm-es 1,5 szobás tel-
jesen felújított öröklakás saját használatú
udvarrésszel amin örökzöldek vannak te-
lepítve. I.á.: 11,99 mFt Ugyanitt eladó egy
49nm-es, teljesen felújított 1szoba össz-
komfortos, konvektoros fűtésű lakás, akár
egyben az előző lakással. I.á.: 13,9 mFt
Mindkét lakáshoz 15 – 15 nm-es saját zárt
tároló tartozik a pincében. 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es
telken egy 2szintes, 2fürdőszobás családi ház,
mely áll 4 szobából, étkező-konyhából. A szo-
bákhoz terasz illetve erkélyek kapcsolódnak,
melyek biztosítják a kertkapcsolatot. A ház
alatt szuterén van kialakítva, mely garázsbeál-
lásra 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 szobá-
ból, udvari és kertkapcsolattal, zárt kocsibe-
állással. I.á.: 25,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben
épült, igényesmegjelenésű, teljesen felújított,
szigetelt, 3szintes családi ház, mely áll egy
nappali-étkező-konyhából, 5 szobából, 2für-
dőszobából. A szobákból erkély és teraszkap-
csolat 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 örök-
zöldek 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.: 15,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy
2szobás, házközponti fűtésű társasházi
öröklakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870+El-
adó Gödöllőn Szilágyi E. utcában 1060nm-
es parkosított telken 110nm-es 3szoba+n
családi ház tulajdonostól. Külső szigetelés,
új nyílászárók, redőnyök, új villany, vízve-
zeték, 110nm-es melléképület, kút, pince.
Iár:24,5MFt. 30/402-7276

+Eladó összkomfortos családi ház Gödöllő
legkeresettebb részén a Harasztban, a bel-
városhoz 2-3 percre. A környezet csendes.
Közel van a HÉV és a buszállomás, iskolák,
óvoda, a bevásárlási lehetőségek nagyon
jók. Akár családi háznak, akár vállalkozás-
ra is alkalmas. A ház alapterülete 80 m2,
összterülete:119m2 Telek:470 m2, I.á:
27,9MFt. Tel: 20/297-1210

+Gödöllőn, Fenyvesben 250 négyszög-
öl építési telek eladó. Víz, villany van. Érd:
20/517-4474

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
61 nm-es, 2szobás, 4.em. panel építésű,
felújított lakás szeptemberi költözéssel. Iár:
14,6 MFt. Érd: 70/426-4500

+Isaszegen kertes családi ház eladó. Teljes
külső-, belső- és tető-felújítással, szigetel-
ve! A ház alapterülete 80 nm. Iár: 16 MFt.
30/515-0739

+Eladó egy 57 nm-es, 2 szobás, földszin-
ti lakás Gödöllőn a Palotakerten. Irány-
ár: 13,9MFt. Érd: 20/490-2667 vagy
30/256-9667

+Szőlő utca 2.em. 1+2 félszobás, 61 nm-es,
felújított, erkélyes, ebédlős lakás eladó. Érd:
28/785-068 minden nap du. 17h után.

+Eladó Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen 2
szobás, konvektoros, 1.em. társasházi örökla-
kás jó állapotban. Iár: 14 MFt. 20/353-2477

+Eladó Gödöllő központjában egy téglaépíté-
sű, 60nm alapterületű, tetőteres lakás. Klima-
tizált, fűtés egyedi gáz cirkóval, udvari parkoló
az árban. Iár: 17,5MFt. 30/352-2014

ALBÉRLET KIADÓ

+ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő Kertváros-
ban egy 4 szobás, összkomfortos családi
ház. Óvoda, iskola, buszmegálló a közelben.
Tel: 20/423-6202

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllőn eladó ÜZLETHELYISÉGET KE-
RESEK megvételre. Érd: joe-976@invitel.hu

+IRODA (üzlet, bemutató terem) KIADÓ
Gödöllőn a TESCO-val szemben: 26 nm
(földszinti helyiség, WC blokkal). Bérleti díj
(nettó): 40.000,-Ft + rezsi (mért gáz, mért
áram, víz: 1m3/fő). Külön bejárat, ingyenes
parkolás. T: 20/418-8878

+RAKTÁR KIADÓ a TESCO-val szemben.
Üzlethelyiség is
leválasztható. 106
nm = 120.000
Ft+ÁFA, 4,3m bel-
magasság, nagy
ajtók, saját fűtés
és vizesblokk. T:
20/418-8878

+Gödöllő központ-
jában, utca fronti
34 négyzetméteres
helység hosszútáv-
ra kiadó. Tel.: 06-
20-3456-552.

+Új építésű, saját
parkolóval ren-
delkező, alacsony
rezsijű, dupla
bejáratos üzlet,
iroda,bemutatóte-
rem,rendelő céljá-
ra alkalmas. Akár
azonnali költözés-
sel! Tel.: 06-20-
3456-552.

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

ÁLLÁS

+Éttermünk takarítónőt keres 4 órában. Je-
lentkezni a pizzamaxcaffe1@gmail.com ema-
il címen vagy személyesen az étteremben.

+AUTÓVILLAMOSSÁGI műhelyembe ke-
resek autót szerető (lehet rokon szakmá-
ból is, esetleg kezdő) fiatal kollégát. Tel:
20/485-5717

+FELSZOLGÁLÓ – PULTOS munkakör-
be, gödöllői kávézóba (Királyi Váró) közép-
korú, szakképzett munkaerőt keresünk.
30/400-4762

+Gödöllőn bevezetett
szépségszalonba ven-
dég- és dolgozni szerető
FODRÁSZ, KOZMETI-
KUS, MASSZŐR, TETO-
VÁLÓ (smink - test)
munkatársakat keresünk
hosszútávra, vállalkozói-
val. Érd: 20/420-9928

+Gödöllőn, jó forgalmú
helyen Töltőállomásra,
azonnali belépéssel érett-
ségivel, (kereskedelmi
végzettséggel), 8 órás
munkabeosztással, két
műszakban SHOP-EL-
ADÓT felveszünk. Jelent-
kezését az emuller45@
gmail.com email címre
várjuk fényképes önélet-
rajzzal együtt.

+A Tessedik Sámuel
Evangélikus Szeretet-
szolgálat állást kínál: 1
fő csökkentett munka-
képességű – fizikai se-
gédmunkás pozícióba.
Érd: Molnárné S. Katinka
20/770-3528

+Gödöllői „Minőségi Felvágottak és Saj-
tok” üzletbe ELADÓT felveszünk. Jelent-
kezni személyesen az üzletben önéletrajz-
zal: Gödöllő, Petőfi tér 4-6., vagy e-mailen:
info@sonka.hu
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KÍNÁLATUNKBÓL: *A Kertvárosban nappa-
li+6 szobás,300 nm-es, kétszintes, úszóme-
dencés családi ház eladó. Iá:64,9 mFt.

*Erdőkertesen új parcellázású, összközműves épí-
tési telkeket kínálunk nagy választékban, 4 mFt-tól!

*Veresegyházon most épülő 92-94 nm-es,
N+3 szobás sorházi lakások kis kerttel, kocsi
beállóval, választható színekkel, burkolatok-
kal decemberi átadással leköthetők! CSOK
igényelhető. Iá:28,8 mFt.



+Gödöllő – Szada telephellyel rendelkező,
törött autókkal foglalkozó műhelybe szét- ill.
összeszerelő, nagy tapasztalattal rendel-
kező KAROSSZÉRIALAKATOST és AU-
TÓSZERELŐT keresünk. 30/993-8357,
juliannafarkas7@gmail.com

+Takarítónőt, kerti
gyomlálót keresünk
Gödöllő belvárosá-
ban. Jelentkezés:
Email: mayerm937@
gmail.com

+Egyesített Szociális
Intézmény Igazgatója
(2100 Gödöllő, Ady
E. stny. 56.) álláshir-
detést tesz közzé
SZOCIÁLIS GONDO-
ZÓ és ÁPOLÓ mun-
kakör betöltésére. A
pályázati kiírás részle-
teiről érdeklődni lehet
az intézmény igazga-
tójánál a 06-28/512-
405 telefonszámon.
A pályázatokat a fenti
címre szíveskedjenek
küldeni.

+Gödöllői fitnesz
terembe 4 órára ta-
karítónőt keresünk.
Munkaidő: hétfőtől
péntekig. További
információ: 70/313-
5410

+Családi házhoz heti
2 alkalommal precíz,
munkájára igényes,
káros szenvedélyektől
mentes takarító höl-
gyet keresek! Jelent-
kezni fényképes ön-
életrajzzal a sziszkotimi
@freemail.hu-ra lehet.

+Gödöllői könyvelő
iroda gyakorlattal ren-
delkező MÉRLEGKÉ-
PES KÖNYVELŐT
keres! Önéletrajzot
az alábbi e-mail cím-
re várjuk: auditakta@
gmail.com

+Gödöllői éttermünk felszolgálót keres.
Jelentkezni a pizzamaxcaffe1@gmail.com
email címen lehet.

SZOLGÁLTATÁS

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel-
ven, 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, par-
lagfű mentesítés, parkfenntartás, ágdará-
lás. E-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com,
tel.: 30/622-7421.

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűzto-
ronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő terve-
zése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészü-
lékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, met-
szés, permetezés, ültetés. Rotációs kapá-
lás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak,
levelek elszállítása. 30/747-6090

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok áru-
sítása. Minden, ami a költöztetéshez kell.
Hadnagy Árpád 20/311-7470

+KERTI ÉPÍTMÉNYEK komplett kivitele-
zése! Szerszámtárolók, kerítések, járdák,
növénytámaszok, ágyásszegélyek, kuka-
tárolók, medence alapok, stb. kialakítá-
sa. Egyedi elképzeléseit megvalósítjuk!
20/266-0104

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számító-
gép szerelés, rendszer és programtelepí-
tés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

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

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

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

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkap-
csolati problémák oldása Gödöllőn. További
információ a www.thetagodollo.hu oldalon.
Időpont egyeztetés: 20/367-4274

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

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytar-
csa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz
megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu
+3620/9355059.

+TAPPANCS Terápiás Kutyamasszázs és
Családi Panzió. Rehabilitáció, ízületi, moz-
gásszervi problémák, sérv, frissítő kezelé-
sek. Családi utazások alatti felügyelet ken-
nelmentes elhelyezéssel. 20/385-3237,
tappancsmasszazs@gmail.com

+Online PÉNZTÁRGÉPEK szervizelése,
beüzemelése (99e.Ft+ ÁFA-tól már kap-
ható), éves felülvizsgálat, digitális mérlegek
hitelesítve, ill. szervizelése, hitelesítése. Tel:
20/9281-526

+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak ge-
nerál kivitelezésben, referencia háttérrel
kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését
153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontá-
roktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József
20/532-7275

OKTATÁS

+Pizza szakács tanfolyam indul Gödöllőn,
további tájékoztatást emailben küldünk az ér-
deklődők számára. Jelentkezéseket a pizzasza-
kacs.godollo@gmail.com email címre várjuk.

+MAGYAR VÖRÖSKERESZT ELSŐSE-
GÉLY VIZSGA, TANFOLYAM! Gödöllő,
Petőfi tér 9. Pelikán Autósiskola 70/433-
5033, www.pelikansuli.hu

+NÉMET nyelvtanítást, korrepetálást vállal
tapasztalt nyelvtanár. 30/912-6224
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Fűtéstechnikai Szaküzlet
Automata kerti öntöző és
locsolórendszerek, kony-
hakerti csepegtető csö-
ves öntözés forgalmazá-
sa, 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

Értékesítő kollégát
keresünk bővülő csapa-

tunkba, hosszútávra!
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
godolloertekesito@gmail.com



+Még nem döntötted el, hol folytatod kö-
zépiskolai tanulmányaidat? Legyél tagja
egy jó közösségnek Pécelen! Jelentkezz a
szakközépiskolába: www.fayszakkozep.hu

NYÁRI TÁBOR

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

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 30/8518-763

+Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő
tv-állvány. 850x770x450. Ár: 23 ezer Ft.
Tel.: +36-20-9811-027.

+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, hasz-
nált vérnyomásmérő 4000Ft, női trekking ke-
rékpár 26colos, agydinamós, 3 sebességes
marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtar-

tókosár, kresz szabályoknak meg-
felelően felszerelve i.á.: 60.000Ft.
Érd.: +36-30-302-4570

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁ-
RAKAT, EXLIBRISEKET, pa-
pírrégiségeket, magyar és kül-
földi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+Almásy Katalin becsüs, vásá-
rol legmagasabb áron bútorokat
(romosat is), festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt,
szőrmebundát, hangszert, ki-
tüntetést, régi pénzt, csipkét, bi-
zsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel hét-
végén is. 30/308-9148

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS.
Tel: 70/633-5772

+Eladó Szuper, új, vajszínű MASZ-
SZÁZS FOTEL egész testre
(külön is, váll, nyak, hát, kézfej,
talp) programok. Iár: 290e Ft.
20/4227-168

+Nagyon jó állapotban lévő fekete (52-es)
szmoking olcsón eladó. 30/569-7304

+Eladó 1 Thomson 14MF 10C típusú és 1
Orion T2836 MTX-es színes TV. 1 fél évet
használt GF 25PP Típusú FÉG 2,5kW-os
gázkonvektor. Érd: 70/223-8224

+Kempingkerékpár (15.000), 39-es cipős
gőrkori (2,500), Beck-késkészlet bárd-
dal, grillollóval (10.000), digitális fényké-
pezőgépek (8 és15.000), szgk-ponyva
(4.000), új ütvefúró (4.000), menetfúrók,
menetvágók, késlapkák. 20/358-5309

+LOVASOK figyelem! Kis bálás LUCERNA
eladó. Tel: 20/9463-112

+Eladó egy 6 sze-
mélyes étkező-garni-
túra. Fehér, karfás,
kárpitozott ülőke.
Asztal: 70x110 cm,
110x140-re nyitható.
Iár: 50.000,-Ft. Tel:
30/214-1442

JÁRMŰ,
ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR
minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünk-
ben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: be-
szerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szakta-
nácsadás. Minőségi
akkuk, új akciók. Gö-
döllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben)
06-30/536-4300,
28/611-728 www.
akkugodollo.hu

EGYÉB

+Társ- és partner-
közvetítés. Tel.:
20/9455-583.

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludá-
nyi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesz-
tenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött ház-
hoz szállítjuk. 30/9891-721

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos 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

2016. június 28. gödöllői szolgálat 15



2016. június 28.16 gödöllői szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. JÚLIUS 5.
Megfejtés: 205 éve született néprajzkutató, költő, unitárius püspök neve és székely népköltési gyűj-
teményének címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pohorilják Péter, Bánki Donát u. 6.,
Varga Regina, Kossuth Lajos u. 54.
ADűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Harsányi Antalné, Palotakert 6/B, Ko-
recz László, Dózsa Gy. út 5-7.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Szatmáry Sándorné, Szabadka u. 8./A.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Kerekes Orsolya, Szabadság út 15.,
Mundruczó János, Béri Balog Á. u. 7.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szitásné Heil-
mann Mária, Hunyadi J. u. 27., Kalász Karina, Bethlen Gábor u. 20.


