
„A hasznosságtól a szépségig – a
Zsolnay gyár művészi törekvései”,
ez a címe annak az új időszaki kiál-
lításnak, amivel a királyi kastély
bekapcsolódott a Szecesszió Éve
programsorozatába. A tárlatot má-
jus 10-től szeptember 29-ig láthat-
ják az érdeklődők.

A pécsi Zsolnay gyár a kerámiaipar
számos területén alkotott maradandót,
ismertté mégis a dísztárgyak tették.
Zsolnay Vilmos találmányai, a porce-
lánfajansz és az eozin páratlan lehető-
séget kínáltak a formák és a színek gaz-
dagítására.

A technológiai háttér szerencsésen
találkozott a XIX. század végének és a
múlt századfordulónak azzal a célkitű-
zésével, hogy az ipar által előállított
tárgyak a művészet rangjára emelked-
jenek. A portréval díszített tálak, kerá-
mia festett tájképek, szoborszerűen for-
mált, különleges máztechnikával ké-
szült vázák képet adnak a korszak
meghatározó iparművészeti törekvésé-
ről, amely az esztétikai élményt a hét-
köznapok részévé kívánta tenni. Ilyen
különleges tárgyakat mutatnak be a
Gödöllői Királyi Kastélyban.

A megnyitón dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere és Gönczi Ti-
bor, a kastély igazgatója köszöntötte a
jelenlévőket. Megnyitó beszédet mon-
dott Halász János, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma kultúráért felelős

államtitkára, aki kiemelte: a kultúra te-
rén rendkívül fontos a különböző intéz-
mények összefogása, aminek ez a kiál-
lítás rendkívül jó példája. „Az ilyen tí-
pusú dolgokat nem csak észrevenni
kell, hanem támogatni is.” Halász Já-
nos a Zsolnay porcelánt a kreativitás
védjegyének nevezte, aminek neve
egyben rangot is jelent a porcelán-
gyártás történetében.

A kiállítás egy historizáló és egy sze-
cessziós részből áll, s ennek finom át-
menetei jelennek meg a tárlaton, mond-
ta szakmai megnyitójában dr. Fabényi
Júlia, a pécsi Janus Pannonius Múze-
um igazgatója. Beszédében a Zsolnay
porcelán sikeréről úgy fogalmazott, a
gyár benne volt a kor mozgásában,
olyan alkotókkal – mint például Klein
Ármin, és Apáti Abt Sándor – dolgoz-

tak, akik Bécsben és Münchenben ta-
nultak, majd Pécsett teljesedtek ki. Vé-
giggondolt koncepció mentén dolgoz-
tak, a gyár az ipari kerámia bevételek-
ből finanszírozta a különböző kísérle-
teket. A sikert a Warta Vince kutatásai-
ra alapozott eozinos eljárás bevezetése
hozta meg. Rendszeres szereplői és ki-
tüntetettjei voltak a világkiállítások-
nak. (folytatás a 6. oldalon)
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Esztétikai élmények a hétköznapok szintjén

Zsolnay-kiállítás a kastélyban

Óriási sikert aratott a hagyományteremtő
szándékkal megrendezett Gödöllői Élel-
miszer Fesztivál, amit a főtéren tartottak
meg a hétvégén. (4. old.)

Fergeteges koncertet adott Best of Spirit of
Life címmel a Talamba Ütőegyüttes Gö-
döllő a kastély lovardájában vasárnap.

(5. old.)

A Magyar Atlétikai Szövetség éves, tisztújí-
tó közgyűlésén a 100 éves IAAF Oklevél és
Emlékérem elismerésében részesült Benkő
Ákos gödöllői mesteredző. (8. old.)

A kutyásoké lesz a főszerep Gödöllőn
a hét második felében. Igaz, a Kutya
Világkiállítás fő rendezvényeit Bu-
dapesten, a HungExpón tartják, de
számos világrendezvényt itt bonyolí-
tanak le.

Emiatt május 16-19. között a Kutya Vi-
lágkiállítás ideje alatt több ezer látoga-
tóra, versenyzőre lehet számítani, s ez
idő alatt jelentős forgalomkorlátozás
várható.

Az Alsópark és a Kastélypark is
megtelik kutyákkal, ugyanis itt bonyo-
lítják le három napon keresztül a kü-
lönböző fajtaklubok kiállításait, a Tán-
csics Mihály utcai Sportcentrum pedig
a obedience (munkakutya) világbajnok-
ság és a frisbee világkupák helyszíne
lesz.

A rendezvényekről és a forgalmi-
rend-változásokról a 2. és a 7. olda-
lon részletes tájékoztatás olvasható.

Kutya világkiállítás

Forgalomterelések
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Május 16-19. között, a Kutya Vi-
lágkiállítás ideje alatt több ezer
látogatóra, versenyzőre lehet
számítani, s ez idő alatt jelen-
tős forgalomkorlátozás várha-
tó Gödöllőn.

Május 16-tól 18-ig lezárják a Mű-
vészetek Háza parkolóját, s a ver-
seny ideje alatt itt csak a kiállítók par-
kolhatnak majd. 
Május 17-18-án az Ady Endre sé-
tányt mindkét irányból lezárják. 
Szintén lezárásra kerül a Kastély-
templom felőli parkoló. Az ideér-
kező túristák a Rézgombos parko-
lóját és a teniszpályát használhat-
ják.
A Tessedik Sámuel utat május 17-
án reggel 7 órától egyirányúsítják a
Lovarda utca irányába. Emiatt az
Állomás utca környékén jelentős for-
galomnövekedésre kell számítani,
mivel a Szabadság útra csak ebből az
irányból (az Állomás utca felől) lehet
majd kihajtani. Az egyirányúsítás
május 18-án 19 óráig tart.
Megnövekedett forgalomra kell fel-

készülni a Táncsics úti Sportcent-
rumnál is, ahol a versenyzők parko-
lását a kialakítandó műfűves pályán
kívánják megoldani. 
Május 18-án, szombaton, lezárásra
kerül a Polgármesteri Hivatal par-

kolója is, mivel a városháza nemzet-
közi konferencia helyszíne lesz. 
A városunkba – nem a rendezvé-
nyekre – érkezők a hét végén a bel-
városi felszíni-, és mélyparkolókat
tudják majd igénybe venni.

Figyelem! Forgalmi rend változás

Szinte már hagyományosnak
tekinthető program tavasszal a
blahai tótakarítás. A Blaháért
Társaság felhívására az idén
több mint negyvenen érkeztek
az Úrréti-tóhoz május 11-én
reggel, hogy részt vegyenek a
tó és környezete megtisztítá-
sában, megszépítésében. 

Az Úrréti-tó a blahai városrész egyik
féltett kincse, ami létét is nagymér-
tékben az itt élőknek köszönheti, akik
néhány éve rengeteg munkát és időt
áldoztak arra, hogy a  náddal, sással
benőtt, teljesen elmocsarasodott te-
rületet rendbe tegyék. Azóta az ismét

élővé tett víz mellett parkosítottak, a
gyerekeknek pedig játszótér épült. 

A tó ma már
nem csak a bla-
haiaknak fontos.
Ez jól látható ab-
ból is, hogy a fel-
hívásra Gödöllő
más részeiből is
sokan jöttek el, és
vettek részt a
munkában.  

Sajnos, igen-
csak sok feladatuk
akadt:  több mint
négy konténernyi
szemetet szedtek

össze a mederből és a part mentéről.
A résztvevők kora délutánig dolgoz-
tak a helyszínen. 
A hulladék legális lerakásáról a
VÜSZI Kft. gondoskodott. 

bj
A Kertvárosi Egyesület felhívására mintegy húszan gyűltek össze május 10-én,
pénteken délután a Csokonai utcai játszótéren, hogy szebbé tegyék a területet
és környékét. 

A játszótérre néhány héttel ez-
előtt új játékok kerültek a kör-
nyéken élő gyerekek és szüleik
nagy örömére, most a lakók fák-
kal és cserjékkel szépítették to-
vább a teret, ami így hamarosan
árnyékosabbá is válhat. 
A felhívásra sok kisgyermekes
szülő érkezett, s a munkában az
apróságok is örömmel segédkez-
tek. A rendezvény a nemrég ala-
kult Kertvárosi Egyesület első
programja volt, aminek sikerült
megszólítania a környéken élő
családokat. Az egyesület célja,
hogy közös munkával még to-
vább szépítsék a városrészt. kj

Ismét munka kezdődik a vasútállomáson: ezúttal a B+R parko-
lónál dolgoznak majd a szakemberek, s úgy tűnik, végre belátha-
tó távolságba kerül a kerékpártároló megnyitása. 

A múlt héten megtörtént a munkaterület átadása, s amint az időjárás engedi, a
korábbi kivitelező által el nem végzett, vagy a mérhetetlenül silányan megva-
lósított kivitelezési munkák várnak a VÜSZI Kft-re, aminek a dolgozói a MÁV
megbízásából végzik el a feladatot. 
A VÜSZI a megbízást pályázat során nyerte el, több ajánlat közül választotta ki
a MÁV. 

A munkák során az épület külső és belső részén egyaránt dolgoznak majd. A
feladatot nehezíti, hogy előre nem látható akadályok is felmerültek: például
csak a munkaterület átadáskor derült ki, hogy a kivitelező nem fizette a villany-
számlát, és milliós nagyságrendű adósságot halmozott fel, az épületből lesze-
relték a villanyórát…

A munkák előre láthatóan egy hónapot vesznek igénybe, s ezt követően re-
méljük nem lesz akadálya annak, hogy a kerékpárral érkezők, és vonattal to-
vább utazni szándékozók előtt megnyíljon a létesítmény. jb

Sokaknak fontos az Úrréti-tó

Takarítás Blahán
Tovább újult a Csokonai utcai játszótér

Fákkal és cserjékkel szépítettek

Végre jöhetnek a kerékpárosok?

„Felújítás” után nyithat a B+ R

Városszerte dolgoznak a VÜSZI
Kft. munkatársai; a járdák és az
utak javítása mellett a növényzet
ápolása is sok munkát ad szá-
mukra. 

Folyamatos a burkolati sérülések javí-
tása, a napokban a Tessedik Sámuel
úton, valamint a tervek szerint a bel-
városban, a Remsey körúton és környé-
kén végeznek kátyúmentesítést. 
Megkezdődött a járdák felújítása is. A
Széchenyi utcában már folyik a munka,
itt mintegy 350 folyóméteres szakaszon
válik biztonságosabbá a gyalogosközle-
kedés, a munkák a Kandó Kálmán utca
és a Dózsa György út közötti szakaszt
érintik. 
Az utak mellett a padkák állapotára is
nagy hangsúlyt helyeznek, ezek kaszá-
lása is megkezdődött a héten.
Szintén kaszálják az allergén növénye-
ket. Erre szeptember végéig három alka-

lommal kerül sor.  A kerté-
szeti részleg munkatársai
emellett ültetnek is. A jövő
hét végére már mindenhol az
egynyári virágok díszlenek
majd. Ezeket többek között a
belvárosba, a kastély környé-
kére, és  Patak térre ül-
tetik ki. A Királyi Váró-
nál már a muskátlik lát-
ványában gyönyörköd-
hetnek az arra járók.
A belvárosban már he-
tek óta zajlik a növé-
nyek kihelyezése. A
lámpaoszlopokra fel-
kerültek az ámpolna vi-
rágok, s a héten már a
korlátokon is a petúniák
váltják fel a futóárvács-
kákat. 
A napokban egy hosszabb ideje zajló
munka is véget ér: az Ady Endre sé-

tányon befejeződik a fagyöngymen-
tesítés. jk

Virágosodik  város

Szabadtéri munkák

LEZÁRÁS

FORGALOM
EGYIRÁNYÚSÍTÁS
(SZABADSÁG ÚT IRÁNYÁBÓL)
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Atipikus foglalkoztatási formák az édesanyáknak

Lehetőség az ökomamaság

Társadalmi Felzárkóztatási Program

A szegénység ellen...
Pecze Dániel és Tóth Tibor, Gödöllő
város alpolgármesterei május 7-én
a Városházán sajtótájékoztató ke-
retében mutatták be az idén elindí-
tott Társadalmi Felzárkóztatási
Programot.

A szegénység és társadalmi kirekesz-
tettség veszélyét növelő legsúlyosabb
tényezők az egyén számára Európá-
ban a következők: ha elhúzódik a
munkanélküliség; ha hosszú távon él
alacsony jövedelemből; ha nem meg-
felelő szintű munkát végez, ha korán
elhagyja az iskolát és nincs megfelelő

képzettsége; ha társadalmi kirekesz-
tettséggel fenyegetett családban nő
fel; ha rossz egészségi állapotban
van; ha drog- vagy alkoholfüggő; ha
halmozottan hátrányos környezetben
él; ha hajléktalan vagy faji megkülön-
böztetés áldozata.

A rászorultak száma hazánkban és
Gödöllőn is egyre nő, miközben a for-
rások egyre apadnak. A gazdasági kö-
rülmények nehezedése, a szociális ol-
ló szétnyílása szükségessé teszi, hogy
mind nagyobb figyelmet fordítsunk a
szociálisan hátrányos helyzetbe ke-
rült családok megsegítésére – hang-
zott el a rendezvényen.

A program alapvető célja a társa-
dalmi különbségek csökkentése, a
szociálisan rászorulók felkutatása és
tényleges segítségnyújtás. Fontos meg-
teremteni az egyén, a család és a ki-

sebb közösségek biztonságérzetét, és
különösen fontos a közösségépítés.
Első lépésként a Polgármesteri Hiva-
tal Közigazgatási és Szociális Irodája
– egyeztetve az egyházakkal és más
karitatív szervezetekkel – elkészítette
Gödöllő szociális térképét, melyben
felkutatták a városban élő rászoru-
lókat.

A lakótelepeken a közös képvise-
lőkre, a családi házas övezetekben az
utcabizalmikra építve olyan (szociá-
lis) hálót alakítanak ki, melyben az
önkénteseken keresztül megvalósít-
ható a valódi segítségnyújtás. Az ön-

kéntesek tudják, mely családoknál
keletkezik fölösleg, és hol van szük-
ség a segítségre. A rendszerben biz-
tosítva van, hogy az adomány való-
ban oda kerül, ahol a legnagyobb
szükség van rá. Nem csupán szociális
segítségnyújtásról van tehát szó, hi-
szen az odafigyeléssel, a segítéssel
valódi közösséget teremtenek.

A nemrég indult programban a Gö-
döllői Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat, az Egyesített Szociális Intéz-
mény Gödöllő, a LOSZ, a Polgármes-
teri Hivatal részéről a Közigazgatási
és Szociális Iroda, a Forrás Szociális
Segítő Intézmény, a Fővárosi Szociá-
lis Otthon, a Katolikus Egyház -
Szentháromság templom, a Máriabes-
nyői Egyházközség és a Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub vesz részt.

(ks)

Már felkészültek az idegenforgalmi
szezonra az önkormányzat bala-
tonlellei üdülőjében, ahol szeptem-
ber 30-ig várják a vendégeket. A je-
lenleg a Kalória Nonprofit Kft. ál-
tal üzemeltetett létesítményben egy-
aránt lehetőség van gyerekcsopor-
tok táboroztatására, és családok
nyaralására.

A 2004-óta működő üdülő minden
nyáron kedvelt célpontja városunk la-
kóinak, ami nem csoda, hiszen kedve-
ző áraival, sokak számára teszi lehe-
tővé a kikapcsolódást. A Balatonpart-

tól mindössze pár perces sétára lévő
létesítményben korszerűen felújított,
kétszintes kanadai típusú faházak vár-
ják a kikapcsolódni vágyókat. Az
összkomfortos épületekben 2, 3 és 5
személyes szobák közül választhat-
nak, minden szobához külön wc és
zuhanyozó tartozik. A nomádabb kö-
rülményekre vágyók részére sátorhe-
lyeket is kialakítottak, számukra kü-
lönálló közös szociális helyiségek áll-
nak rendelkezésre. 

A kialakítás a nagycsaládosok ré-
szére is kedvező, az egyik épület alsó
szintjét pedig teljesen akadálymen-

tessé tették, így a kerekesszéket hasz-
nálók számára sem jelent gondot az
itteni szobák és fürdőszobák haszná-
lata. A házakban 24 férőhely, nagy
közös előtér és hűtőszekrény áll a
vendégek rendelkezésére, de vannak
külön televízióval felszerelt szobák
is. A gépkocsival érkezőket az üdülőn
belül kialakított parkoló várja.

Mint azt Szécsi Zsuzsától, az üdü-
lő vezetőjétől megtudtuk, az idei nyá-
ri szezonra többen is előre jelezték
nyaralási szándékukat, de még min-
den turnusra vannak szabad szobák. A
teljes kényelemhez hozzá tartozik a
napi négyszeri étkezés: reggeli, ebéd,
uzsonna és vacsora teszi teljessé a pi-
henést. Nem okoz problémát az sem,
ha valamelyik vendég speciális diétát
tart vagy ételallergiával küzd, a szak-
emberek minden igényhez tudnak al-
kalmazkodni. Erre a tapasztalatok
szerint nagy szükség is, van, mivel
egyre több vendég igényel diabetikus,
glutén- vagy laktóz mentes ételt, de

fogadtak már olyan vendéget is, aki
semmilyen állati fehérjét nem fo-
gyaszthatott.

Jó időben a 300 méterre lévő szé-
pen kialakított szabadstrand, vagy a
negyedórás sétára lévő fizetős stran-

don élményfürdő várja a nyaralókat,
de a hűvösebb napokon is válogathat-
nak a programok közül. Helyben
többek között az Afrika-múzeum és a
Kapoli múzeum várja a látogatókat, a
szomszédos Balatonbogláron a felújí-
tott és ismét megnyitott Gömbkilátó,
a mellette lévő bobpálya, valamint az
idén megnyílt kalandpark teszi kelle-
messé az időtöltést. Persze ha valaki
nem szeretne kimozdulni az üdülő te-
rületéről, annak sem kell unatkozni: a
kisgyerekeket felújított játszótér vár-
ja, a nagyobbak pingpongozhatnak,
focizhatnak vagy strandröplabdázhat-
nak az erre kialakított területen. 

Szécsi Zsuzsa elmondta, nagy
öröm számukra, hogy sok a visszajá-
ró vendég, s a családok mellett a kü-
lönböző csoportok, cégek is szívesen
használják ki az üdülő adta lehetősé-
geket. Az üdülő elérhetőségei a 10.
oldalon találhatók.

(k.j.)

Felkészülten várja az új szezont az üdülő

Irány Balatonlelle!

2012 őszétől 9 hónapos felnőttkép-
zésen vesz részt 60 GYES-en,
GYED-en lévő anyuka. Ez a Ma-
gyarországon még új és egyedülálló
képzés a Szent István Egyetem Me-
zőgazdaság- és Környezettudomá-
nyi Karának közreműködésével
jött létre és széleskörű tudást nyújt
az ökoturisztikai és ökogazdálko-
dási témáról és az ahhoz kapcso-
lódó kiegészítő ismeretekről. A pro-
jektben részt vevő partnerek célja,
hogy minél több helyi és térségi
munkaadó tudjon a képzésről és szá-
molhasson az itt képzett szakembe-
rekkel toborzásaik során. Erről az
Új Széchenyi Terv részeként euró-
pai uniós támogatással létrejött
ÖKOMAMA elnevezésű projektről
interaktív beszélgetéssel összekötve
tartottak tájékoztatót május 8-án.

A fórum megnyitója során dr. Gyuri-
cza Csaba, a SZIE Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar dékánja el-
mondta, hogy a kar a projekt kereté-
ben azokat az anyákat fogadja, akik
gyermekük nevelése mellett szeretné-
nek kamatoztatható tudást szerezni.
Hozzátette: ez azért is aktuális, mert
három év alatt, mire a kicsi óvodába
mehet, a termeléshez szükséges isme-
retek is megújításra szorulnak. Tóth
Tibor, Gödöllő alpolgármestere sze-
rint motiválni kell a GYES-en,
GYED-en lévőket és a munkaválla-
lókat az atipikus foglalkoztatási for-
mák megismerésére – ehhez a gödöl-

lői önkormányzat is minden segítsé-
get megad.

Az atipikus foglalkoztatási formák
széles köréről Horváth-Karip Krisz-
tina, az ÖKOMAMA projekt mene-

dzsere tartott előadást, mely során be-
mutatta a három legjelentősebb és
leginkább alkalmazható foglalkozta-
tási formát. Elmondta, hogy a rész-
munkaidős foglalkoztatás talán a leg-
népszerűbb forma ma Magyarorszá-
gon, hiszen a munkavégzés lehet napi
1, 4 vagy 6 órás, mely mellé a mun-
káltató járulékfizetési kedvezménye-
ket is kap, illetve a munkavállaló sza-
badnapjai számának számítási mód-
szerét is pontosította. Hazánkban má-
sodik helyen a távmunka áll, melyhez
a munkáltató részéről anyavállalati
támogatás is szükséges. Harmadik he-
lyen egy Magyarországon még kevés-

bé ismert, formát is bemutatott: az
úgynevezett munkakörmegosztás,
más néven job share jellemzője, hogy
2 vagy több (szellemi) munkavállaló-
val kötnek egy szerződést. Így ha az
egyik fél betegszabadságra megy, a
másiknak kell helyettesítenie, de a
munkaidő is a két félre együttesen vo-
natkozik.

Szabó Zsuzsanna, a Pest Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ-
ja Gödöllői Járási Hivatal Munkaügyi
Kirendeltségének vezetője „A foglal-
koztatást elősegítő formák a munkál-
tatók részére”címmel tartott előadást,
mely során elmondta, hogy nagyon
fontos a felkészülési időszak a kis-
mamák számára még a GYES, GYED
időszaka alatt, hiszen ez segíthet ne-
kik visszajutni a munkaerőpiacra.
Ezen felül fontosnak tartja, hogy
megfelelő segítséget kapjanak a kis-
mamák a számukra megfelelő foglal-
koztatási forma kiválasztásában,
melyhez a gödöllői kirendeltségen
minden hónap utolsó péntekén ren-
delkezésre bocsátanak egy ablakot,
mellyel így hozzá tudnak járulni az
ÖKOMAMA projekthez.

A fórum szakmai beszélgetésének
résztvevői a közönség bevonásával
osztották meg a témához kapcsolódó
gondolataikat.

(be)
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Nagy sikerrel rendezték meg
május 11-én szombaton az I.
Gödöllői Helyi Élelmiszer Fesz-
tivált a főtéren. A G7, azaz a Gö-
döllői Helyi Élelmiszer Tanács
főszervezésében, az önkor-
mányzat és a Művészetek Háza
segítségével megvalósított
egész napos rendezvényen
gasztronómiai és kulturális cse-
megékkel találkozhattak a kilá-
togatók.

A fesztiválon a helyi és a térségi ter-
melők, valamint a gödöllői éttermek,
cukrászdák mutatták be kínálatukat.
Az érdeklődők zöldségek, gyümöl-
csök, füstölt és feldolgozott húsáruk,
méz, bor, sör, tej- és tejtermékek, saj-
tok, palánták, csírák, fűszerek, gomba,

gyümölcs- és zöldséglevek között vá-
logathattak a felállított pavilonokban.
A válogatás és a kóstolások mellett a
színpadon a Frédéric Chopin Zeneis-
kola növendékei és zenekarai, a  Gö-
döllő Táncegyüttes, a Török Ignác
Gimnázium és a Waldorf iskola mű-
vészeti csoportjai, a Gödöllő Tánc-
színház, a Rockin Board TE táncosai,
a Dixix Rhythm Band, valamint a
szlovákiai testvérvárosunkból, Duna-
szerdahelyről érkezett Dunaág néptánc
műhely és a Pósfa népzenekar műsora
szerzett kellemes perceket a közön-

ségnek, akik nyitástól zárásig megtöl-
tötték a teret.
Mint azt Szoljár Csaba, a rendezvény
főszervezője lapunknak elmondta: a
program egyik célja volt, hogy lehe-
tőséget adjanak a helyi és
környékbeli termelőknek a
bemutatkozásra. 
A fesztivál részeként a dél-

után folyamán
a városházán
konferenciát
r e n d e z t e k ,
amin  a szak-
emberek, a vá-
rosi civil szer-
vezetek és az
oktatási intéz-
mények bevo-
násával Gödöl-
lő élelmiszer
stratégiájáról
tanácskoztak. 
– Rendkívül
e r e d m é n y e s
volt a konfe-
rencia, hiszen
minden részt-
vevő nyitottan közelített a
témához. Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy az önkor-
mányzat is elkötelezett ab-

ban, hogy az egészséges táplálkozást
és a helyi élelmiszereket minél jobban
összekapcsoljuk a közét-
keztetéssel, és a kereske-
delemben is a jelenleginél
nagyobb mértékben jelen-
jenek meg a helyi termelők
– mondta Szoljár Csaba a
konferenciáról. – Ez utób-
bi azért lényeges, hogy az
áru minél rövidebb utat te-
gyen meg a termelőtől a
felhasználó felé. A hosszú
távú cél az, hogy ide, a vá-

rosi piacra be-
csalogassuk a
helyi termelő-
ket. Ne csak
kereskedők le-
gyenek ott, ha-
nem valóban
termelői piac
lehessen! 
A tanácskozá-
son első lépés-

ként négy munkacsoport alakult: a
közétkeztetéssel, a helyi piac és a fo-
gyasztók valamint  a helyi termelők
összekapcsolásával, a kommunikáció-
val és szemléletformálással, valamint

oktatással, és egy koordinációval fog-
lalkozó. 
A szervezők bíznak abban, hogy a la-
kosság részéről is folyamatos lesz az
érdeklődés és a partnerség. 

jk

Ismét óriási siker! Újra hatalmas tömeg kerékpáros jött össze május 11-én
délelőtt a Hungaroringen, hogy birtokba vegyék a Formula-1-es versenypályát
egy rövid időre. A Miénk a pálya 4.0-s nevet viselő rendezvényre a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub szervezésében, illetve Budapestről összesen csaknem 800-
an jöttek el Mogyoródra.

Miénk a pálya 4.0

Kerékpárral a Hungaroringre

Május 11-én nagy érdeklődés kísérte a vá-
rosi piacon megrendezett főzőversenyt. A
rendezvényen 14 „versenyző” mérettette
meg magát, így bőven volt miből vá-
lasztaniuk az érdeklődőknek. Az előre
meghirdetett étlapon tucatnyi magyaros
étel szerepelt, az alföldi birkapörkölttől a
nyúlpaprikáson át a csülkös pacalig. A

zsűri értékelése szerint  (Nánási Éva, Fábián Zsolt, Kovács Balázs, Balog Gyula,
Gyarmati Károly, Szűcs Lajos) első helyen az Isaszegről érkezett Koch Ferenc-
Szalai Imre alkotta csapat végzett, akik kakaspörköltet készítettek nokedlival. Má-
sodik lett Mazula Istvánné, aki tárkonyos pulykát főzött, míg a harmadik helyet a
K&H Menő-manók csapata szerezte meg, akik paszulyt ((bab füstölt sonkával, kol-
básszal, szalonnával) készítettek K&H módra.

Ismét Gödöllőn tartotta kihelyezett szakmai tanácskozását az Orvostörténelmi Tár-
saság. Május 10-én, a megújult Királyi Váróban Gémesi Görgy polgármester nyitotta
meg a rendezvényt, majd Gaálné dr. Merva Mária, a Városi Múzeum igazgatója
mutatta be az épületet és a nemrég megnyílt cserkész kiállítást.  A tanácskozáson, amin
a gödöllői szakemberek is nagy számban vettek részt, dr. Kapronczay Károly a
Heine-Medin járványokról, dr. Jávor András pedig az Antall-kormány egészség-
ügyet átszervező programjairól tartott előadást

Tisztelt Lakók!
Gödöllő Város Önkormányzatának ter-
vei között szerepel a Kálváriával szem-
ben (Erzsébet királyné körút és a Kos-
suth Lajos utca között) lévő játszótér
felújítása.
A társadalmi összefogás erősítése érde-
kében kettő esztendővel ezelőtt alapított
Gödöllő Városközponti Lakótelepért
Egyesület alapvető feladata, hogy –
összefogva a lakosságot – szervezett kö-
rülmények között, átlátható módon nyíl-
jon lehetőség akciók megszervezésére,
fenti célok érdekében lakossági és céges

források bevonására. Az Egyesület
2013-ban gyűjtést szervez a Kálváriával
szemben (Táncsics Mihály út, Erzsébet
királyné körút és a Kossuth Lajos utca
házai által határolt) lévő játszótér fel-
újítása céljából.
Annak érdekében, hogy a munkálatok
minél magasabb színvonalon és tarta-
lommal valósulhassanak meg, várjuk
magánszemélyek és vállalkozások tá-
mogatását a Gödöllő Városközponti La-
kótelepért Egyesület alábbi szám-
laszámára: 
10103836-19890500-01003006.

A közlemény rovatban kérjük, fel-
tétlen jelezzék: „Játszótér”

Készpénzzel történő támogatás nyúj-
tására Pelyhe József önkormányzati
képviselőnél nyílik lehetőség előzetes
időpont egyeztetést követően (telefon:
20/823-1408).
A támogatók nevét a játszótéren emlék-
táblán tüntetjük fel. 
Hozzájárulásukat előre is megköszönve
Tisztelettel:

Pelyhe József önkormányzati képviselő, a
Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület

elnöke 
Varga András önkormányzati képviselő

Az Orvostörténelmi Társaság ülése

A Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület felhívása

Gasztronómiai és kulturális élmények a főtéren

I. Gödöllői Helyi Élelmiszer Fesztivál

Főzőverseny a Városi Piacon

Győzött a kakas a pulyka felett

Munkában a zsűri

A győztes csapat Gémesi György
polgármesterrel
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Gondolkoztunk már azon, mit
csinál a szél, ha nem fúj? Na-
gyon is sok mindent. Legaláb-
bis ez derül ki Fésűs Éva nem-
rég megjelent mesekönyvéből,
ami tizenegy különálló kis tör-
ténetet mesél el a főhősről, a
hulló lapulevelek sójából szü-
letett lótifuti Szélfiúcskáról. 

Minden gyermek szereti a meséket,
főleg ha a szülője vagy nagyszülője
olvassa fel neki a kedvenc történeteit,
ezt a mesekönyvet is biztosan nagyon
megszeretik majd, és kötelező olvas-
mány lesz a szülőnek minden elalvás
előtt. Mindenkit magával ragad majd
a kedves kis szélfiúcska, aki hol a
mező haját simogatja, hol pedig jég-
csapokon muzsikál és segítségből
csínytevést csinál. Például szívesen
segítene a járókelő bácsinak vinni a
kalapját, de a ő csak rohan a kalap
után, nem örül a szélnek. A cseresz-
nyefa alá heveredett biciklis sem örül
a szellőnek, ami a fejére potyogtatja
az éretlen cseresznyét.  

A kis Szélfiút a testvérei kicsúfol-
ják – ami már önmagában is csúnya
dolog –, mert kicsi és csenevész és
nem tud forgószelet és hurrikánt fúj-
ni. De ahogy haladunk előre a mesé-
ben, mindenki, még a komisz Süvöl-
vény is barátja szeretne lenni. Min-
deközben főhősünk különböző kalan-
dokba keveredik, amiknek persze
mindig jó a vége, köszönhetően ked-
vességének és találékonyságának. 

A kis történetekből sokat tanulhat-
nak a gyerekek. Megtudhatják, hogy
kapja el a béka a legyet, hogyan lesz a
búzából kenyér, vagy, hogy a bagoly
nappal alszik, éjjel pedig vadászik.
Megismerhetik a kártékony rágcsáló-
kat és rovarokat, sőt még zöldséges-
kertet is felfedezhetjük a nyulacská-
val, a káposztalepkével és a vakond-
dal. 

A kisebbek számára sok érdekes
szót is tartogat a könyv, mint például
a tilinkó, röstelkedett, siheder, amik
ma már nem igazán hallhatók a min-
dennapi beszédben.

A meséken belül kis mondókákkal,

versikékkel és találós kérdéssel is ta-
lálkozunk, amit a kis lótifuti szaval,
vagy gondol ki.

A történtekhez Egri Mónika ki-
váló illusztrátor készített színes, ked-
ves képeket, a szélcsaládról, Süvöl-
vényről, Szélanyuról, Nádi bácsiról,
Cirókáról, a mezőről, a virágokról, az
állatokról és tündérekről és persze a
szélzsákruhába bújtatott főszereplő-
ről. A könyv a közelgő gyermeknapra
is kiváló ajándék lehet.
(Fésűs Éva: Széllelbélelt Mese-
könyv)  tr

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A szél mesél...

Különleges hangulatú kiállítás nyílt május
11-én a Levendula Galériában. A Sze-
cesszió Éve programsorozat részeként
Jankó Szép Noémi és Kun Éva kerá-
miaművészek munkáit láthatják az érdek-
lődők. 
Kun Éva munkáit jól ismerik a gödöl-
lőiek, hiszen a GIM-Házban, a Gödöllői
Városi Múzeumban és a Levendula Ga-
lériában is többször találkozhattak szívet
melengető angyalaival, galambjaival és
különös házaival, amik közül néhányat itt
is megcsodálhatnak a látogatók. 
Jankó Szép Noémi testvérvárosunkból, Csíkszeredából érkezett hozzánk, hogy
megismertesse velünk letisztult ábrázolásait, és bohókás hajtogatott kerámiáit.
A megnyitón Szabó Emma Zsófia művészettörténész kiemelte a művek érzelem-
gazdagságát, s mint mondta, a két művész nehéz feladat elé állítja azt, aki objektíven
szeretné azokat szemlélni.  
A kiállítás különleges hangulatának megteremtéséhez Benedek Krisztina, Dezső
Piroska és Dezső Ottó csodálatos megzenésített versek előadásával járultak hozzá. 
A kiállítás a csíkszeredai Pál Aukciósház és Galériával közösen került megrende-
zésre. jk

Fergeteges koncertet adott a
Talamba Ütőegyüttes Gödöllő
május 12-én a királyi kastély lo-
vardájában Best of Spirit of Life
címmel. A közönség soraiban
nagykövetek, diplomáciai tes-
tületek tagjai, valamint a város
jelentős támogatói is helyet
foglaltak. A műsorban közre-
működött Horgas Eszter fu-
volaművész, Oláh Gergő éne-
kes, Szirtes Edina Mókus (he-
gedű), a Harmonia Garden, a
Cimbiliband együttes és a Frics-
ka Táncegyüttes.

A hangversenyt megelőzően Gémesi
György polgármester köszöntötte a
vendégeket, aki elmondta, ezzel a
programmal kezdődtek meg a nyári
rendezvények, amik közül kiemelen-
dő az ebben az esztendőben az eddi-
giekhez képest jóval nagyobb kíná-

lattal jelentkező Koronázási Hétvége,
az egyre gazdagabb programokat be-
mutató Múzeumok Éjszakája és a
több mint húsz esztendeje Gödöllőn
rendezett Magyar Szabadság Napja.

– Kulturális rendezvényeinket, ami-
ket a város a királyi kastéllyal, a Mű-
vészetek Házával, a Gödöllői Városi
Múzeummal, a Városi Könyvtár és
Információs Központtal, a GIM-ház-
zal és a gödöllői kulturális műhelyek-
kel együtt szervez meg idén, tartalmi-
lag is összeköti és átíveli a szecesszió,
aminek több mint száz évvel ezelőtt a
bölcsője Gödöllő volt. Ezekkel a prog-

ramokkal is hangsúlyozni kívánjuk,
hogy ma már Gödöllő önálló arcula-
tának meghatározó része a hagyomá-
nyokat és a tradíciókat is magában
foglaló kultúra. Meggyőződésem,
hogy a mai nehéz gazdasági helyzet
következményeit jóval könnyebben
lehet elviselni a kultúra által közve-
tített értékek segítségével,
mindamellett egy verseny-
képes kulturális kínálat se-

gítheti turisztikai
törekvéseink meg-
valósulását is –
mondta Gémesi
György.
A világ legjobb ütő-
együttesei közé tar-
tozó Artisjus-díjas
Talamba ezt köve-
tően egy igazi vi-
lágzenei körutazás-
ra invitálta közön-

ségét. A sokfajta, különleges,
egzotikus ütőhangszer, a he-
gedű, a cimbalom, a nagy-
bőgő és a harmonika szenve-
délyes találkozásában a világ

hangjai egyesültek
és alkottak új, izgal-
mas, a világon
egyedülálló hang-
zást. Az est folya-
mán többek között
Liszt Ferenc II. Ma-
gyar Rapszódiája
csendült fel a  Har-
monia Garden köz-
reműködésével, el-
hangzott Georges

Bizet: Seguidilla, és Boheme
chanson című műve, amit
Horgas Eszter fuvola játéka
tett feledhetetlenné, valamint
Astor Piazzola Libertangoja,
a Harmonia Garden és a Cim-
baliband közreműködésével,
valamint  Grünvald László –
Talamba: Balkán képek című
műve, amit szintén a Cimbali-

band és a Fricska Táncegyüttes tett tel-
jessé. A koncert egyik különlegessége
volt az „Elindultam” című dal, amit
Oláh Gergővel és Szirtes Edina
„Mókussal” közösen szólaltattak meg, s
ami  13. POSZT, egyben a fesztivál éle-
tének első hivatalos dala.

lt

A kultúra Gödöllő arculatának meghatározó része

Nyárnyitó Talamba koncert a lovardában

Jankó Szép Noémi és Kun Éva kerámiái a
Levendula Galériában 
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Esztétikai élmény a hétköznapok szintjén

Zsolnay kerámiák a kastélyban
Barokk után szecesszió

(folytatás az 1. oldalról)
Az állatokkal, lobfüzérekkel és va-

dászjelenetekkel díszített készletet
Schmutzer készítette kőgyurmából,
amelyek az egykori vadászkastélyhoz
vagy kifejezetten Ferenc József szemé-
lyéhez köthetők.

A Zsolnay gyár azonban más szállal
is kapcsolódott Gödöllőhöz, az egykori
művésztelep alkotói közül Mihály Re-
zső több terve is szerepel a gyár 14-es
formakönyvében. Közülük az 1910-
ben készült „Hódosi parasztlány a kiál-
lításon is látható. 

De a csodálatos vázák, táblaképek és
egyéb dísztárgyak mellett megcsodál-
hatják például Zsolnay Júlia selyemre
festett virágcsendéleteit, és az először
itt bemutatott virágágyásjelző kerámia-
sorozatot is, amire véletlenül akadtak
rá a szakemberek.

A kiállítás a porcelán különlegessé-
gek mellett a Zsolnay család, és a Zsol-
nay kerámia történetét is megismerteti
az érdeklődőkkel.

(k.j.)

A korábbi barokk motívumokat a sze-
cesszió képei váltották fel a Szabadság
téri aluljáróban. Május 9-én a Gödöl-
lői Városi Múzeum összefogása mel-
lett, Kerényiné Bakonyi Eszter múze-
umpedagógus vezetésével és tanáraik
irányításával a városunkban lévő okta-
tási intézményekből, közel száz gyerek
dolgozott a létesítmény megszépítésén.
A munka nagyságát jelzi, hogy nem is
mindenki tudta egy nap alatt befejezni
a megtervezett alkotást; információink

szerint a héten is festenek majd a diá-
kok. A képeket nagy örömmel fogadták
a gödöllőiek, szinten nincs is olyan,
hogy valaki anélkül sétálna át az aluljá-
rón, hogy ne állna meg egy percre
megcsodálni a gyerekek munkáit.

Az alkotások nem csak a helyszínen
tekinthetők meg, de az ott készült vala-
mennyi fotó megnézhető Gödöllő Face -
book-oldalán: www.facebook.com/
godollovaros.

(bdz)

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnöke Gödöllőn

Lendvai-Lintner Imre, a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség (KMCS)
elnöke Bokody József cserkésztör-
téneti kutató társaságában május
7-én megtekintette a gödöllői Kirá-
lyi Váróban nemrégen megnyílt
Jamboree emlékkiállítást. A tárla-
ton G. Merva Mária, a Gödöllői
Városi Múzeum igazgatója kalau-
zolta, majd ugyanott találkozott dr.
Gémesi György polgármesterrel.

A KMCS-nek csapatai vannak Ang-
liában, Németországban, Ausztriá-
ban, Franciaországban, Svájcban,
Svédországban, Venezuelában, Brazí-
liában, Argentínában, Ausztráliában,
az Egyesült Államokban és Kanadá-
ban.

Szórványcserkészeik úgyszólván a
világ minden országában akadnak. A
nyugati világ magyar iskoláinak a fe-
lét ők tartják fenn. Vezető jelöltjeiktől
magyar nyelvből és irodalomból,
földrajzból és történelemből érettsé-
git követelnek – olvasható honlapju-
kon.

Lendvai-Lintner Imre a polgár-
mesterrel beszélgetve elmondta, idén
nyáron tizenötödször rendezik meg az
igen sikeresnek bizonyult őrsvezetői
körutat hazánkban. Mivel résztvevői
különböző országokból érkeznek, kö-
zös nyelvük csak a magyar lehet.

A 14-18 éves fiatalok három hét
alatt – részben kerékpáron és kenun
utazva – megismerik Magyarorszá-
got, megtekintik az ország több törté-
nelmi, művészeti, néprajzi és termé-
szeti nevezetességét, találkoznak Kár-
pát-medencei cserkésztestvérekkel és
élményekben gazdagodva, nyelvtu-
dásukban és magyarságtudatukban
megerősödve térnek haza.

Vendégünk Salló Emőke–Csémi
Szilárd: Cserkészet az összmagyar-
ság szolgálatában Magyar Cserkész
Almanach című kötetet ajándékozta a
város polgármesterének.

(l.t.)

Két emberöltővel ezelőtt, Erdélyben készített textilművészeti tervek és alkotások is lát-
hatók a GIM-házban, ahol május 12-én nyílt meg Bódis Erzsébet textilművész kiállítá-
sa. A megnyitón dr. Gémesi György polgármester, dr. Keserű Katalin művészet-
történész és Péterfy László szobrászművész, valamint lánya, Katona Szabó Erzsébet
– ugyancsak textilművész – köszöntötte a 90 éves alkotót. Az ünnepelt arról is szólt,
hogy a népművészet a mai alkotók tevékenysége folytán tovább él és folyamatosan vál-
tozik; motívumainak és technikáinak megismerése a képzőművészek számára is fontos,
új alkotások létrehozására inspiráló lehetőség, amivel ő is szívesen élt.                                  (lt)

AA  nnééppmműűvvéésszzeett  iihhlleettéésséébbeenn
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Március 25-én és 26-án
szombaton és vasárnap

9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 20/3855-726

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

LEZÁRÁS

FORGALOM
EGYIRÁNYÚSÍTÁS 
(SZABADSÁG ÚT IRÁNYÁBÓL)

Az előttünk álló hétvégén a kutyásoké lesz a főszerep Gödöllőn.
Szó szerint kell érteni, hogy a négylábúak és gazdáik, na és per-
sze az érdeklődők ellepik településünket. A Kutya Világkiállítás
fő rendezvényeit Budapesten, a HungExpon tartják, de számos
világrendezvényt itt bonyolítanak le. Az előzetes felmérések sze-
rint május 16-19. között közel ötezer kutya versenyez városunk-
ban és köztük lesznek azok is, akik elnyerik a gödöllői különdíjat
is. A legnagyobb nevezési létszámmal az
agarak mutatkoznak meg, hiszen május
17-én, pénteken 300 kutya versenyez eb-
ből a fajtából, majd szombaton az Agár
Európa kupára 600 nevezés érkezett.

Szintén nagy létszámmal mutatkoznak meg az an-
gol-ausztrál pásztorkutyák: a kupára közel 400 ne-
vezés érkezett, és ebből is a legnagyobb létszám-
mal II. Erzsébet angol királynő kedvencei, a welsh
corgik képviseltetik magukat 75 kutyával. Itt lesz-
nek a kutyavilág legkisebbjei, a chihuahuak, és a
legnagyobbjai, a dogok, illetve az ír farkasagarak,
ami egykor Erzsébet királyné (Sisi) kedvenc ku-
tyája volt. Természetesen nem maradhatnak el a
magyar fajták sem. Pénteken és szombaton a világ
minden pontjáról érkeznek hozzánk magyar pásztor- és vadászkutyák. Ha valaki
eddig azt hitte, hogy nemzeti kincseink csak nálunk örvendenek népszerűség-
nek, az téved, hiszen Amerikából, Svédországból, de még Ausztráliából is ne-
veztek magyar kutyafajtákat.

Az eseményen nemcsak a
szépség mutatkozik meg,
hanem a tehetség is, ugyanis
május 17-én kezdődik és va-
sárnapig tart a Munkakutya
Világbajnokság, vagy hiva-
talos nevén az obedience
verseny a Táncsics Mihály
úti Sportcentrumban, vala-
mint szintén itt bonyolítják
le a kutya Frizbi (frisbee) Vi-

lágkupát, aminek egyik ki-
emelt része a pénteki napon
kifejezetten csak magyar faj-
táknak rendezett verseny-
szám.

Az Alsópark és a Kastély
park is megtelik kutyákkal:
itt bonyolítják le 3 napon ke-
resztül a különböző fajtaklu-
bok kiállítását, de például a
Magyar Kutyafajták Világkupája, az
Agár Európa Kupa (Eurosight-
hound), az Angol ausztrál Pásztor-
kutyák Közép-Európa Kupája is itt
kap helyet.

A lakosság ingyenesen látogathat-
ja a programokat, de kérjük,
hogy a megnövekedett forgalom
miatt a kiállítás területeit gyalo-
gosan közelítsék meg! Jármű-
veikkel inkább a város más pont-
ján parkoljanak. 

Miután a verseny ideje alatt több ezer látogatóra, versenyzőre lehet számí-
tani, a rendezvény ideje alatt jelentős forgalomkorlátozás várható. Bizto-
san tudható, hogy az Ady Endre sétány mindkét irányból, valamint a Mű-
vészetek Háza parkolója lezárásra kerül május 16-án, 17-én és 18-án, ide
csak a kiállítók tudnak majd parkolni.
Szintén lezárásra kerül a Kastélytemplom felőli parkoló. Az ide érkező tú-
risták a Rézgombos parkolóját és a teniszpályát használhatják.
A Tessedik úton forgalom egyirányúsítás várható (péntek reggel 7 órától
szombat este 18 óráig), szintén jelentősebb parkolás miatt. A Frédéric Chopin
Zeneiskola a kiállítás két fő napján (péntek, szombat) zárva lesz. Szintén
nagyobb forgalom várható a Táncsics Mihály úti Sportcentrumnál, ahol a
parkolást a kialakítandó műfüves pályán kívánják meg-oldani a versenyzők
részére.
A rendezvényhez kapcsolódóan május 18-án délelőtt egy nemzetközi állat-
védelmi konferenciát is tartanak a Polgármesteri Hivatalban. Ezért ezen a
napon  lezárásra kerül a Városháza parkolója is.

Ötezer  kutya vonul fel Gödöllőn

Többségben az agarak

A rendezvények ingyenesen látogathatók lesznek!

Fotó: Horváth Balázs
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Továbbra sem megy a Gödöllői
Bikák futsal csapatának az NB I-
es bajnokság felső ági ráját-
szásában. Az 1-6. helyekért zajló
küzdelemben ezúttal Szegeden
kapott ki a csapat, ezzel vég-
érvényesen lemondhatnak a 3.
helyről.

Ugyan matematikailag még van re-
mény, de ismerve a csapat eddigi formá-
ját már csak a csodában bízhatnak a gö-
döllői fanatikusok. A csapat mindent
megtett, hogy megragadja az egyre vé-
konyodó szalmaszálat, de végül a job-
ban hajrázó házigazda szegediek otthon
tartották mindhárom bajnoki pontot, sőt
győzelmükkel meg is előzték a Gödöllőt
a tabellán. A meccs pozitívuma gödöllői
szempontból Lovrencsics Balázs gólér-
zékenysége volt, aki egymaga vállalta
mind a 4 gödöllői találatot magára. Saj-
nos negatív pontja is volt a derbinek, tör-
ténetesen az, hogy két gödöllői, Szente
Tamás és Pintér András is piros lapot
kapott, így ők biztosan nem léphetnek
pályára a soron következő hazai mérkő-
zésen.
A Gödöllői Bikák-Vasas Phiton hét for-
dulót követően az 5. helyen áll 39 pont-
jával.
Futsal NB I., 1-6. helyekért, 7. forduló
Újszegedi TC – Gödöllői Bikák-Vasas
Phiton 5–4 (4–2)

Gól: Lovrencsics Balázs (4)

Utánpótlás – Ketten a 8 között

Utánpótlás szinten is a végéhez közeled-
nek a korosztályos futsal bajnokságok.
A gödöllői csapatok közül két csapat ju-
tott tovább az alapszakaszból a legjobb
nyolc közé. Az U19-es gödöllői alakulat
a 3. helyen végzett, így lemaradt a to-
vábbjutásról, hasonlóan az U17-es is,
akik csoportjukban a 4. helyen végeztek
(minden csoportból az első kettő jutott
tovább). A Nagy Roland irányításával
készülő U15-ös GSK formáció, vala-
mint a szintén az U17-es bajnokságban
szereplő, de az idén ismét csömöri szí-
nekben induló Tóth László edzette fia-
talok viszont továbbmentek csoportjá-
ból és várhatják a középdöntőt.
A Smeló Dávid irányította U13-as csa-
pat az első ízben kiírt korosztályos futsal
bajnokságban remekül teljesített, egé-
szen a megyei döntőig jutott, ott viszont
elvérzett, ennek ellenére minden dícsé-
retet megérdemelnek a fiatalok.           -tt-

Futsal – Szertefoszló bronzremények

Újabb vereség a rájátszásban
Futsal NB I., rájátszás 7. forduló

Május 13., hétfő 19:30
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – 

MVFC-Berettyóújfalu
Futsal NB I., rájátszás 8. forduló

Május 17., péntek 20:30
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – 

ETO Futsal Club
(Egyetemi Sportcsarnok)

Szépen araszolgat a Gödöllői SK
labdarúgó csapata a bentmara-
dás felé. Jenei Sándor tanítványai
előbb a Tárnok elleni elmaradt
meccsen parádéztak, majd a hét-
végi Alsónémedi elleni hazai
meccsen rátettek még egy lapát-
tal. A mérleg: 13 rúgott gól és
újabb 6 pont.

A Tárnok csapatát 5–1-re, míg az utolsó
előtti helyen álló Alsónémedi elleni ha-
zai derbit 8–2-re nyerte, így kettős sike-
rével 47 pontos a Gödöllő és már a bent-
maradást érő 4. helyen áll.
Pest megyei I. osztály, 20. fordulóból
elmaradt mérkőzésen
Tárnok-Bolha KSK – Gödöllői SK 1–5
(0–3) Gól: Nagy Roland (2), Simon
Bence, Kiglics Gábor, Milkó Dávid
Pest megyei I. osztály, 26. forduló
Gödöllői SK – Alsónémedi SE 8–2
(5–1) Gól: Nagy R. (2), Varga Bence,
Ifj. Sipeki Attila, Kiglics Gábor, Unger
Ádám, Jakab Tamás, Oszvári Tamás.

Megyei III. osztály – Három pon-
tos nászajándék

Három pont nászajándékba. Ez lehetett
a mottó az elmúlt mérkőzésen a Gödöllő
kettő játékosainál. Legéndi György
együttese Kisalagon nyert 2–1-re, győ-
zelemmel köszöntve csapattársukat,

Heilmann Lászlót, akinek az elmúlt
szombaton kötötték be a fejét, azaz la-
kodalmat ült a csapat. Ezúton gratulá-
lunk az ifjú házaspárnak és sok boldog-
ságot kívánunk Nekik az életben.
Pest megyei III. osztály nyugati cso-
port, 23. forduló: Kisalag SC – Gödöl-
lői SK II 1–2 (0–0) Gól: Ács Gábor, Pa-
kuts Barna.

Országos siker – Varga Roland
bajnok a Győrrel

A gödöllői kötődésű Varga Roland óri-
ási eredményt ért el a Győri ETO játé-
kosaként. A labdarúgás alapjait Gödöl-
lőn tanuló, majd többek közöt a Gold-
ball, az MTK és az Újpest utánpótlás
csapataiban nevelkedő játékos az elmúlt
hétvégén megnyerte csapatával az NB I-
es bajnokságot. Nem mellékesen 12 ta-
lálatával a házi góllövő listát vezető gö-
döllői fiatalember is nagyban hozzájá-
rult az aranyéremhez. -lt-

Labdarúgás – Májusi góleső bentmaradást érhet

Két meccs 13 rúgott gól

Két kupán is elindultak a gödöllői
Bike-Zone kerékpárosai, melye-
ken a mérleg: két első, két 2. és
egy 3. hely.

Április utolsó hétvégéjén rendezték meg
a Zalaegerszeg Kupa XCO magyar ku-
pafutamának 2. versenye. A Bike-Zone
színeiben Soós Tamás ezen a futamon
kategóriájában 1. helyen végzett. XI. al-
kalommal került sor a Buda Maraton
Mountain-Bike futamra, hagyományo-
san, május 1-jén. A gödöllői egyesület is
számos kategóriában képviseltette ma-
gát újabb, szép eredményeket szerezve.

Felnőtt férfi kategóriában Soós Tamás
ismét dobogóra állhatott – ezúttal a 2.
helyre –, a női Master1-ben Kiss Móni-
ka 3. helyezést ért el, Valcsó Anikó
Master 2 kategóriában másodikként ért
célba. A gyerekfutamon is remekeltek a
Bike Zone kerékpárosai, sőt Kiss Vince
az U7-es korcsoportban felállhatott a
dobogó legfelső fokára. -ll-

Kerékpársport – Folytatódnak a Bike-Zone sikerek

Remek gödöllői kerekezők

A 100 éves IAAF Oklevél és em-
lékérem elismerésében része-
sült Benkő Ákos mesteredző, a
Gödöllői EAC atlétika-szakosztá-
lyának vezetője, aki világszintű
eredményeket elérő atlétákat
nevelt a honi atlétikának.
Május első hétvégéjén tartotta meg a
Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ)

éves rendes, egyben tisztújító küldött-
gyűlését, amelyen díjazták a hazai atlé-
tikai élet kiemelkedő alakjait is, többek
között Benkő Ákos mesteredőt, aki szá-
mos, kiemelkedő nemzetközi ered-
ményt elérő atléta edzőjeként érdemel-
hette ki az elismerést (elég, ha csak az
olimpikon Deák Nagy Marcellt említ-
jük).

A MASZ tisztújító közgyűlé-
sén titkos szavazás során az
egyedüli elnökjelölt Gyulai
Miklós, mind az 52 érvényes
voksot megkapta, így a követ-
kező olimpiai ciklusra is bi-
zalmat szavazott a tagság az
újraválasztott elnöknek.
Az eseményen részt vett Si-
micskó István, az Emberi
Erőforrások Minisztériumá-
nak sportért és ifjúságért fe-
lelős államtitkára, aki beszé-

dében méltatta az atlétikai szövetséget,
és a kormánynak benyújtott sportági
koncepciót. -forrás: mti-

Atlétika Világnapja – Gödöllői re-
meklésekkel

Május 12-én Tiszaújvároban rendeztek
versenyt az Atlétika Világnapjának tisz-
teletére. Máté Alpár tanítványai több
számban is remekeltek és összesen 4
éremmel tértek haza. Serdülő gerelyben
Kerekes Marcell 48,57 méteres dobá-
sával az 1. helyen végzett, míg a szintén
gödöllői Esztergály Koppány 45,86
m-es dobása a 2. helyig repítette. Ugyan
ebben a korcsoportban a lányoknál
Györe Fanni 31,53 méterre dobta a ge-
relyt, ezzel ő sem talált legyőzőre és áll-
hatott fel a dobogó legfelső fokára.
Prima Balázs a nála egy évvel időseb-
bek között állt rajthoz, de megállta a he-
lyét és 62,34 m-es dobása a 3. helyre
volt elég. Itt 79,80 méteres új magyar
csúccsal – ami egyúttal a világ idei leg-
jobbja – a törökszentmiklósi R.Tóth
Norbert nyert.

Atlétika – MASZ tisztújítás és gödöllői elismerés

Benkő Ákost kitüntették

Április 22. és 28. között szlovéni-
ai Bled városában rendezték
meg a 2013. évi Taekwon-do Eu-
rópa-bajnokságot, amelyen a gö-
döllői Taekwon-do SE csapatából
hárman kép-viselték hazánkat.

A viadalon 30 ország, 920 versenyzője
vett részt, városunkat és hazánkat Vaj-
kovics Ferenc 2. Danos mester, Bon-
tovics Babett és a gödöllői egyesület
vezetője, Czeba Mihály 6. Danos mes-
ter képviselte.

Vajkovics Ferenc formagyakorlat kate-
góriában bronz, küzdelem kategóriában
a döntőben csupán 1 pontos le-
maradással ezüstérmet szer-
zett, míg Bontovics Babett
mindkét kategóriában bevere-
kedte magát a legjobb 8 közé,
majd a nem túl szerencsés sor-
solásnak köszönhetően a ké-
sőbbi Eb győztessel kellett
megküzdenie, ahol 3:2 arány-
ban kapott ki ellenfelétől. Ha-
sonlóképpen járt Czeba Mihály

is, aki szintén a későbbi győztessel
mérkőzött meg így elérve az előkelő 5.
helyezést. Összességében sikeresen zár-
ták a mieink a versenyt, ugyanis két
éremmel tértek haza, amely további erőt
adhat a világbajnokságra való felkészü-
léshez. -li-

Küzdősport – Taekwon-do Európa-bajnokság

Két Európa-bajnoki érem

A 20 éves gödöllői FUT Alapít-
vány (Fuss, ússz, tornázz) szer-
vezésében pedagógusok részére
tartott tavaszi továbbképzést
április 30-án, a Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola és Óvoda
tornatermében.

A FUT Alapítvány, Gödöllő város Ön-
kormányzata és az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár támogatásával mű-
ködik és hét gödöllői óvodában szervez
szakorvosok által kiszűrt gyerekeknek
hetente gyógytestnevelés és gyógy-
úszás foglalkozást gyógytestnevelők és
gyógyúszásoktatók segítségével.

A mostani alkalommal a Szent Imre Ka-
tolikus Óvoda óvódásainak részvételév-
el, hengerrel játékos tartásjavító- és láb-
torna gyakorlatok bemutatására került
sor. A gyakorlatok segítségével a gyere-
keknek jobban fejlődik a térérzékelé-
sük, egyensúly érzékelésük, tartásjavítá-
suk, mozgáskoordinációjuk és figyel-
mük.
A varázslatos gimnasztikának kiemel-
kedő szerepe van abban, hogy rendsze-
res végzésükkel a gyermekek kondició-
ja és koordinációs képessége fejlődjön.
Az egyensúlyi feladatok után Gáspárné
Kolozs Julianna testnevelő-gyógytest-
nevelő örömteli nagy mozgásos testne-

velési játékokat mutatott be a gyere-
kekkel a résztvevőknek.
A továbbképzés második részében Vaj-
da Gyöngyvér táncpedagógus segítsé-
gével a jelenlévők megismerkedhettek
és segítséget kaphattak ahhoz, hogyan
lehet egy táncos produkciót létrehozni.
Képet nyertek arról, hogy milyen szem-
pontokat kell figyelembe venni egy ko-
reográfia elkészítésénél, a zene kivá-
lasztásánál és kezükbe kaptak néhány
egyszerű tánclépés leírását. A program
végén a bátrabbak gyakorlatban is ki-
próbálhatták a hallottakat, melynek
eredményeként 30 perc alatt megtanul-
tak egy két perces koreográfiát.
A mai kor pedagógusainak folyamato-
san változniuk kell, meg kell újulniuk,
és a legmesszebbmenőkig alkalmaz-
kodniuk a változó körülményekhez és  a
gyermekekhez. -pl-

Továbbképzés – FUT Alapítvány

Az örömteli mozgás

Május 4-én rendezték meg Bu-
dapesten a Budai Akrobatikus
Sport Egyesület által rendezett
BASE-Kupát. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével többek
között Magyar Zoltán olimpiai
bajnok tornász, a Magyar Torna
Szövetség elnöke, valamint Var-
ga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter is.

Az akrobatikus torna sportág népszerű-

ségét mutatja, hogy több mint 100 gya-
korlatot mutattak be a versenyzők. A
Grassalkovich SE 8 egységet indított. A
Serdülő II. korcsoportban két vegyes
páros is indult. A tőlük megszokott jó
teljesítménnyel Trézsi Richárd, Tóth
Veronika duó ezüst, míg a Szlavkovsz-
ki Zsolt, Bálványos Noémi páros
bronzérmesek lettek. Szintén ebben a
korcsoportban induló Szabó Csilla, Da-
rabont Zsanett, Kőhler Kitti leány
hármas a 4. helyezést ért el.

Újonc korcsoportban a Varga Levente,
Kőhler Csaba fiú páros a 2., míg a Bé-
res Enikő, Márta Blanka, Boechat
Anna leány hármas a 8. helyet érde-
melték ki produkciójukkal.
Gyermek korcsoportban a Gerhát Lau-
ra, Horváth Léna leány páros bronz-
érmes lett. A GSE két lány hármasa, a
Darabont Júlia, Zamecz Kitty, Lő-
rincz Boglárka, valamint a Méder Bo-
róka, Horváth Dorottya, Bréda Abi-
gél a 8. és 9. helyen végzett.
Az eredményhirdetés előtt került sor a
Jó tanuló-Jó sportoló kitüntetések felso-
rolására is. A Grassalkovich SE 
sportolói közül többeket is felsoroltak,
akik részesültek a díjban. -ká-

Akrobatikus torna – BASE-Kupa

Nyolc egység, 4 érem

A Magyar Szabadidősport Szö-
vetség célja az, hogy a részt-
vevők összesen 50 millió percnyi
testmozgást végezzenek május
22-én, az idei Kihívás Napján.
“2011-ben 46 millió percig jutottunk, ta-
valy pedig 48 milliónál állt meg a szám-
láló. Bár falvak és városok versenyéről
beszélünk, a www.kihivasnapja.hu hon-
lapon azok is csatlakozhatnak, akiknek

a települése nem nevezett a Kihívás
Napjára” – idézte a Magyar Szabadidő-
sport Szövetség hétfői közleménye Sal-
ga Péter főtitkárt, aki hozzátette: termé-
szetesen nem lesznek csalódottak, ha
kevesebb időt teljesítenek, a lényeg,
hogy ráirányítsák a figyelmet a mozgás
örömére, a testmozgás szükségességére.
Hazánkban 1991 óta minden évben
megrendezett lakossági sportesemény

idei újdonsága a Kihívás Napja Zöldba-
rát címért folyó versengés lesz. A sza-
badidősport-szövetség a SZEMETISZ
környezettudatosságra nevelő program-
mal közösen arra buzdítja az embereket,
hogy csatlakozzanak a Tisztul az Ország
mozgalomhoz. A hagyományos vetél-
kedésben – melyre idén május 8-ig le-
hetett jelentkezni –, eddig 1591 telepü-
lés vett részt. -Forrás: mti-

Kihívás Napja: ötvenmillió percnyi testmozgás a cél

Benkő Ákos, a balján Gyulai Miklós MASZ elnökkel,  
jobbján Simicskó István államtitkárral (fotó:
masz.hu)

A joggal büszke Vajkovics Ferenc a magyar
zászlóval
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HETEDHÉT ORSZÁGBÓL  

Emlékkiállítás a Jamboree
80. évfordulója alkalmából

Időszaki kiállítás: 
Gödöllői Városi Múzeum 

Királyi Váró 

2013. 
április 27 – december 31.

A kiállításban a műszaki építés,
a tábori főposta, az Üzletváros,
a híradós központ, a repülő
tábor különlegességei, valamint
a szervezéshez és lebonyolítás-
hoz kapcsolódó dokumentu-
mok kerülnek bemutatásra. A
különlegességek között látható
egy Méray-féle oldalkocsis mo-
torkerékpár, mert a távolságok
miatt a szervezőknek járművek-
re is szüksége volt a tábor terü-
letén. Összegyűjtöttük a Rotter
Lajos mérnök, repülő cserkész
Jamboree-ra készített híres Ka-
rakán vitorlázó repülőgép meg-
maradt darabjait. A kiállításban
látható a tábor főpostája, kora-
beli távíró berendezéssel, tele-
fonközpontokkal. 
A tábori élethez kapcsolódó tár-
gyak között látható gróf Teleki
Pál táborparancsnok mono-
gramos tábori ágya. Az ágy
most látható először, hiszen a
Teleki család ajándékaként a kö-
zelmúltban került haza Magyar-
országra, a Gödöllői Városi Mú-
zeumba.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 

BÓDIS ERZSÉBET textilművész 
kamara kiállítása látható 

2013. június 2-ig, minden szombat, vasárnap
14 órától 18 óráig, illetve előzetes
bejelentkezést követően más napokon is.

GIM-HÁZ 
(Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza)
Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
telefon/fax: 06 28 419 660

www.gimhaz.hu

A Chopin Zeneiskola porgramjai

Május 15. szerda, 18.00:
Bubenyák Zoltán (jazz-zongora) és
Valastyán Tamás (jazz-gitár) nö-
vendékeinek hangversenye

Május 16., csütörtök, 17.30:
Telek Zsuzsanna (zongora) növen-
dékeinek hangversenye

Május 21., kedd, 17.30:
A vonós tanszak hangversenye

Május 22., szerda, 18.00:
Balogh Ágnes (magánének) növen-
dékeinek hangversenye
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Május 13-19-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Május 20-26-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.

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

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
ÜGYELETEK

Kérjük, támogassa
adója 1 százalékával a

Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesületet 

Cím: 2100 Gödöllő,
Battyány u. 32.

Adószám: 
18718252-1-13

Egyéb támogatásukat
köszönettel fogadjuk!

Számlaszám:
65100266-11058186-

00000000 

Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület

1 százalék

Közeleg az iparűzési adó bevallásának határideje

2013. május 31-én lejár a 2012. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) önkormányzati adóhatóságokhoz törté-
nő benyújtásának és a végleges adó megfizetésének határideje.

A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2012. évi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségéről
2013. május 31-ig kell adóbevallást benyújtania a székhelye, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti
telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok)hoz.

A bevallási nyomtatványok a www.godollo.hu –  Ügyintézés  » Irodák » Adóiroda » Nyomtatványok elérhető-
ségen találhatók. (BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - 2012. évben )
A 2013. május 31-én esedékes 2012. évi adókülönbözetet az önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni, illetve a
túlfizetéseket 2013. május 31-ét követően lehet visszaigényelni. A vállalkozóknak, vállalkozásoknak a 2013. május
31-ig teljesítendő kiegészítéseket az 12001008-00155330-04500004 számú Helyi Iparűzési Adó számlájára kell telje-
síteniük.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adóbevallást és a csatolt kiegészítő lapokat, nyilatkozatot  az önkormányzati adó-
hatóság (cégszerű) aláírás, bélyegző nélkül nem fogadja el!
Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy szíveskedjenek a bevallásokat időben és hibátlanul elkészíteni, mivel a bevallások
késedelme, hibája esetében az adóeljárási szabályok mulasztási bírság kiszabását írják elő. A bevallást az adóirodához
postai úton vagy személyesen (Ügyfélfogadás : Hétfő 8-18 , Szerda 8- 16,30 óra) kérjük eljuttani.

Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Adóiroda

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-VAL A KIRCHHOFER JÓZSEF SPORTEGYESÜLETET!
Manó maraton – mini maraton

ADÓSZÁM: 18721728-1-13

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és
Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Munkaerő felvételi felhívása
PARKFENNTARTÁSI

RÉSZLEGVEZETŐHELYETTES ÁLLÁSRA
Munkakör betöltésének feltétele:

• középfokú szakirányú végzettség, 
gyakorlat,   

• B kategóriás jogosítvány, vezetési 
gyakorlattal
Jelentkezés: 

Önéletrajzokat várjuk a 
vuszikft@gmail.com e-mail címre

valamint levélben: 
VÜSZI Nonprofit Kft. 

2100 Gödöllő Dózsa György út 69.

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat adományoz
azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vál-
lalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tiszt-
ségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási te-
vékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellá-
tásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős
eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó
vállalkozási tevékenységeikkel.

„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat.

Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hi-
vatal Polgármesteri Kabinethez eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
címre, és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre).

HATÁRIDŐ: 2013. május 24., 12 óra

Gödöllő, 2013. május 2.

Tisztelettel: 
Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

Felhívás – Gödöllő Vállalkozója” Díj

Felhívás – Gödöllő Egészségügyéért díj

2013. évi városi Semmelweis napon ismételten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

Gödöllő Város  Képviselő-testülete  rendeletének alapján a díj azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek
adományozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a

gyógyító – megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető, 
amennyiben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthető a díjban.

Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre, akiket méltónak
tartanak e kitüntető cím elnyerésére.

A javaslatot a Közigazgatási és Szociális Irodára szíveskedjenek megküldeni 
(Polgármesteri Hivatal, Közigazgatási és Szociális Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. sz.)

HATÁRIDŐ: 2013. MÁJUS  30.

Tisztelettel:
Futás Levente sk., az Egészségügyi Bizottság elnöke

Kristóf Etelka sk., a Szociális  Bizottság elnöke

1 SZÁZALÉK

Tisztelt támogatók!
Az előző évben felajánlott személyi

jövedelemadó 1%-át a súlyos betegségben
szenvedő gödöllői gyermekek gyógyíttatásá-

nak támogatására fordítottuk.
Kérjük, idén is támogassák a Dr. Lumniczer

Sándor Alapítványt  személyi
jövedelemadójuk 1%-val! 

Adószám:18670945-1-13

FIGYELEM! VÁLTOZÁS AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDBEN

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. év június 1-jétől hivatalunkban az ügyfélfogadás módosul, a
csütörtöki ügyfélfogadás megszűnik. 

Ezt követően Hivatalunkban az ügyfélfogadási rend a következőképpen alakul:

Hétfő: 8:00- 15:30 (sorszámosztás: 15:00-ig)
Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Szerda: 8:00- 15:30 (sorszámosztás: 15:00-ig)
Csütörtök:NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Péntek: 8:00- 11:30 (sorszámosztás: 11:00-ig)

Felhívás – Gödöllő Város Önkormányzata Üdülője

A szabad helyekről az érdeklődők az alábbi
elérhetőségeken kérhetnek felvilágosítást:

Levélcím: 8638 Balatonlelle, Úszó u. 5.
Tel: 423-426, 

06/85/700-611, 06/85/550-249, 20/590-7877
e-mail: postamester@kaloriatabor.t-online.hu
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CUKRÁSZT
KERESÜNK!

Az Erzsébet Királyné Szálloda
étterme megbízható,
munkájára igényes

CUKRÁSZT

keres!

Önéletrajzot az étterembe
vagy a

sandor.kontos@freemail.hu
címre kérünk.



KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja.
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biz-
tos elolvassák!

INGATLAN

+ Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély közelében, 2
szintes, 4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház gondozott
kerttel eladó (kisebb ingatlant esetleg beszámítok). Tel:
06-20-9-443356

+ Lakás Eladó - Egyetem közelében -Fácán sor-  3+1
fél szoba,  80m2-es összkomfortos, egyedi fűtéses, I.
emeleti társasházi lakás garázzsal, kedvező áron, tulaj-
donostól  eladó. Tel.: 20-572-3807

+ Sürgősen eladó! Tápiószentmárton üdülőterületén
1290 nm-es telek, rajta 30 nm-es épület teljes összkom-
forttal, gyümölcsössel, kerti tóval. Iár: 2,5MFt. Tel: 06-
20-438-8980

+ KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrumban 2szoba+
nappalis újépítésű ikerház 350nm-es telken, kocsibeálló-
val 18,8MFt-ért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429 

+ Az ár alkuképes! Központhoz közel 200 nm-es vál-
lalkozásra alkalmas kétszintes duplagarázsos ház eladó
iár: 14.9MFt 20-804-2102

+ Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított,
gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 10,6MFt 20-772-2429 

+ JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, felújítandó, magas-
földszinti, konvektoros lakás 8.6Mft-os irányáron eladó!
20-539-1988

+ Gödöllő központjában, 1500m2-es telken, átlagos
állapotú, de masszív, 100m2-es családi ház eladó!
Iár:19.8MFt. 20-539-1988

+ Alkuképesen, sürgősen eladó első emeleti, erkélyes
42m2-es gázkonvektoros lakás, tégla házban.
Iár:7.35MFt! 20-539-1988

+ Eladó az Erzsébet körúton műanyag nyílászárós 2
szobás lakás Iár: 8.29MFt!! 20-804-2102

+ AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás
felújított lakás Iár: 7.2MFt  20-8042102 

+ AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis
ikerház, fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel,
kertvárosban eladó. 20-772-2429  

+ Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi
lakás Gödöl-lőn, garázzsal és kertkapcsolattal Iár:
11.5MFt. Eladó a központban 2 szobás, cirkós lakás koc-
sibeállóval  Iár:9.5MFt 20-804-2102 

+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2
családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025 

+ Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nap-
pali+ két+fél szobás újszerű lakás zárt parkolóval!
Iár:18.9MFt! 20-539-1988

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim
részére (20)804-2102    WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Eladó a Szőlő utcában, egy első emeleti 63 nm
alapterületű, erkélyes, egyedi fűtésű, felújított örök-
lakás. Referencia szám: 3707. I.ár: 12,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Remsey krt.-on, egy kétszintes, egyedi
fűtéses, nappali+amerikai konyhás, beépített, gépesített kony-

habútorral+2 szoba, fürdőszobás tár-
sasházi lakás. A nappaliból terasz,
kizárólagos használatú kertrész. Refer-
encia szám: 3681. I.ár: 23 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllő belvárosában,
egy 400 nm-es telken álló100 nm-
es nappali+2 szobás, felújított
családi ház, díszkerttel, fűthető
garázzsal. Referencia szám: 3703.
I.ár: 23 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, Erzsébet parkkal szemben, 100 nm-es nappali+3
szobás családi ház, örökzöldekkel beültetett kertrésszel,
garázzsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában kettő+fél
szobás első emeleti nagyerkélyes, igényesen felújított
öröklakás. I.ár: 13,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, János utcában egy 49 nm-es
2. emeleti, egyedi fűtéses, nagy erkélyes öröklakás. Ref-
erencia szám: 3693 I.ár: 9,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Mihály Dénes közben egy 2. emeleti
két és félszobás, téglaépítésű, egyedi fűtésese, teljesen
felújított öröklakás. Referencia szám: 3701 I.ár: 14,5 m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, Palotakerten, 4 emeletes házban, egy
magasföldszinti, 63 nm alapterületű, kétszobás, nagyerké-
lyes, költségmegosztóval ellátott öröklakás, alkalmi áron.
Referencia szám: 3700 I.ár: 8,8 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Zsámbokon a piaci ár alatt 40%-kal olcsóbban,
egy 3 szobás, összkomfortos, jó álllapotban lévő
téglaépítésű családi ház, 1560 nm-es telekkel. Referen-
cia szám: 3704. I.ár: 7,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, Fenyvesi részen az Alma utcában egy
építési telek, egy erdélyi típusú faházzal. Telek mérete:
500 nm. Referencia szám: 3699 I.ár: 6,5 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllő Fenyvesi részén, egy 130 nm területű
nappali+4 szobás, erkélyes és teraszos téglaépítésű
családi ház, két helyiséges garázzsal. Referencia szám:
3702. I.ár: 29 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a belvárosban 170 nm alapterületű,
nappali+ 5 szobás, két fürdőszobás polgári ház 800 nm-
es kerttel garázzsal, boros pincével ALKALMI ÁRON! Ref-
erencia szám: 2747 I. ár: 35 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tula-
jdonostól 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.

+ Eladó Kerepesen egy kétlakásos társasház 530 nm-es
telken, sürgősen, alkalmi áron! 1. lakás: 90 nm, Iár: 12 M
Ft. 2.-es lakás: új építésű, 110 nm I.ár: 15 m Ft. Referen-
cia szám: 3706. Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ 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).

+ Vennénk gödöllői tégla családi házat 16 M Ft
készpénzzel. LIPCSEY Ingatlaniroda, 06-30-6336-110,
info@lipcsey-ingatlan.hu 

+ Gödöllőn 2,5 szobás 2.em. erkélyes, felújított lakás
eladó 10,95 MFt-ért. LIPCSEY Ingatlaniroda, 30-6336-
110, www.lipcsey.com 

+ Gödöllőn eladó egyszintes családi ház: nappali +3
háló, garázs, 789 nm kert 22,5MFt. LIPCSEY
Ingatlaniroda, 06-30-6336-110, www.lipcsey.com 

+ Jó állapotú 75 m2-es családi ház eladó. Irányára:
6,500,000 Ft. 2 +1/2 szobás, összközműves, gázkon-
vektoros, pincével, 800 m2 telken. Turán, Verseny
utcában. 0630/977-6665

+ Sürgősen eladó családi ház Aszódon! Masszív,
téglaépítésű 2+3 félszobás, cseréptetős. Garázs, pince,
gázcirkó. Központhoz közel, aszfaltút mellett. 12,5M Ft
0630/977-6665

+ Építési telek Kertvárosban, József A. utcában. Mérete
540 m2, utcafrontja 25m. Összközműves, ásott kúttal,
beépíthetőség 30%. Ára: 7,800,000 Ft 0630/ 977-6665

+ LAKÁS ÁRÁÉRT!! Eladó Gödöllőn Harasztban 70nm-
es, 2 szobás, konvektorral és CSERÉPKÁLYHÁVAL
egyaránt fűthető ikerházfél, 500NM-ES TELKEN,
GARÁZZSAL! IÁr.:10.9 MFt. Tel.:0630/228-1060

+ SÜRGŐSEN, ALKUKÉPESEN! Gödöllőn Antal-hegyen,
kétszintes, belül felújított, 100 nm-es 3 szobás családi
ház eladó, garázzsal, 1200 nm-es VADREGÉNYES KERT-
TEL! IÁR: 17.5 MFT. Tel.:0630/228-1060

+ KIEMELT AJÁNLAT! Gödöllőn KÖZPONTban IGÉNYES
120 nm-es, 5 szobás, sorház eladó kis kerttel,
GARÁZZSAL! IÁR:22.9 MFt. Tel.:0630/228-1060 

+ SÜRGŐSEN!! A LEGJOBB INGATLAN!! Gödöllőn
Blahán de közel a központhoz, jó közlekedéssel, eladó
egy 15 ÉVES, 120 nm-es kétszintes családi ház, alatta
60 nm-es nyári konyhával, 560 nm-es TELKEN!
GARÁZZSAL! ÁR:24.5 MFt. Tel.:0630/228-1060 

+ ÚJSZERŰ Társasházban!! Gödöllő Belvárosában 50
nm-es, fszt.-i téglalakás SÜRGŐSEN eladó! Rendkívül jó
beosztású, amerikai konyhás nappali, plusz másfél szoba,
gázcirkó fűtéses! IÁR:14.9 MFt. Tel.:0630/228-1060 

+ Gödöllő belvárosában, téglaházban felújított, I. emeleti,
egyszobás (34 nm), parkettás, konvektoros lakás
pincetárolóval eladó. Ára 6,7 MFt. Tel: 30/350-4346 

+ Egri 65 nm-es 3 szobás, konvektoros 1.em. lakás
eladó vagy gödöllőire cserélhető. Tel: 06-30-257-6786 

+ Kartalon eladó 2000-ben épült 130nm-es ház:
amerikai-konyhás nappali+ 3szoba. Kovácsoltvas
kerítés, gázcirkós. Konyhabútor, tűzhely, mikró, moso-
gatógép, függönyök és egyes bútorok ajándék.
Ár:18,8MFt. 06-20-434-4034 

+ Gödöllőn a Dózsa György úton 1993-ban épült 82 nm-
es 2.em. cirkó fűtéses 3 és félszobás, nagyon jó
elosztású, részben felújított lakás tulajdonostól eladó.
Tel: 30-961-9343 

+ Gödöllőn, Blahán ker tvárosi zöldövezetben,
gyönyörű panorámával, garázzsal, terasszal, modern
nyílászárókkal 2 szintes, 4 szobás családi ház (belső
extrákkal) elérhető irányárral azonnal eladó! Tel: 06-
20-422-7168 

+ Eladó Gödöllőn Nagyfenyvesben kétgenerációs 175
nm-es, ga-rázskapcsolatos - 3 szoba nappali + garzon
külön bejárattal – ikerház 500 nm-es telekkel. Iár: 22,3
millió. Érd: 30-8274-272 
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Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66

70/381-76-9470/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  18; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal. 
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+ TÓALMÁSI hétvégi ház eladó, vagy elcserélném
gödöllői vagy budapesti 2 szobásra ráfizetéssel. Tel:
06-20-5515-840 

+ ÁRON ALUL eladó 1070 nm-es bekerített TELEK
Gödöllőn 4,2 MFt-os irányáron, ill. egy 2785 nm-es
TELEK iár: 2,2 MFt-ért. Tel: 06-30-771-5794 

+ ELADÓ vagy CSERE. Isaszegen, csendes utcában,
tömegközlekedéshez közel, 75 nm-es, összkomfortos
családi ház 900 nm-es telken, sürgősen eladó, vagy elc-
serélhető gödöllői erkélyes lakásra (1-2.em.) érték-
egyeztetéssel. Garázst beszámítok. Iár:13MFt. Tel. este
7-9 között 06-20-918-9528 

+ Tulajdonostól eladó Gödöllőn, az Isaszegi úton ebédlő
+ 3 szoba, fürdőszobás, téglaépítésű kertes családi ház.
Az ingatlanhoz tartozik garázs, tároló, pincehelyiség is.
Iár: 27,5 MFt. Érd: 06-20-3349-342 

+ Gödöllőn a központban 1 szobás, 30 nm-es, konvek-
toros, 1.emeleti téglalakás eladó saját tárolóval, alac-
sony rezsivel, tehermentesen, tulajdonostól. Iár: 7,4MFt.
Tel: 30-389-5510 

+ Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erké-
lyes, gázkonvektoros lakás a Szent János utcában. Nem
panel. Iár: 12,3 MFt. Tel: 06-20-823-1724 

+ Családi ház eladó Isaszegen. Összkomfortos, konvek-
toros, melléképületekkel, 540 nm-es telken, csendes
utcában, de tömegközlekedéshez közel. Érd: 20-436-0070 

+ Gödöllő, Erzsébet királyné körúti 60nm-es,
2,5szobás, 3.em. konvektoros téglalakásunkat szadai
vagy gödöllői HÁZRA CSERÉLNÉNK értékegyeztetéssel,
vagy eladó. Iár: 11,4MFt. Ingatlanosok ne hívjanak! 06-
20-411-0749 (ingatlan.com-on: 20032191 azonosító.)

+ Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50
nm-es, 1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású
(előtér, 2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas
konyha, beépített szekrények), felújított lakás.
Iár:10,6MFt. 70/580-1809 

+ Eladó Gödöllőn a Kör utcában egy 69 nm-es, 1+2 fél-
szobás 3.em. konvektoros, nagy erkélyes, részben felújí-
tott, újonnan szigetelt, külön vízórás öröklakás. Iár: 12,5
MFt. Tel: 06-70-218-1398, 06-70-516-4462 

+ Gödöllő városközpontban, Zombor utcában egyedi
fűtésű téglalakás 35 nm-es, jó állapotban eladó. Iár: 7,3
M Ft. Érd: 06-20-314-1725, erdoke@citromail.hu 

+ DOMONYVÖLGYBEN 1500 m-re a STRANDTÓTÓL,
200 m-re a kettes horgásztótól 2 db egymás mögötti
egyenként 1160 nm-es TELEK ELADÓ. Villany a
telekhatáron. 15 % beépíthetőség, egyik telek végén kis
patak van. Tel: 20-260-8636 

ALBÉRLET KIADÓ

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

+ Gödöllőn, frekventált,csendes helyen, mégis a
központhoz közel, 3 szoba összkomfortos családi ház
gondozott kert kapcsolattal hosszú távra kiadó. Tel:
06-20-9- 443356

+ GÖDÖLLŐN, KULTÚRÁLT ZÖLDÖVEZETI környezetben
külön bejárattal két szoba-hallos, összkomfortos lakás
erkéllyel, tetőterasszal, gyönyörű kilátással kiadó. Érd:
06-30-569-8137 

+ Gödöllő belvárosában 90 nm-es, egyedi fűtésű,
légkondis, tágas lakás április 1-től 85.000,-Ft + rezsiért
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-309-617-621 

+ Gödöllőn a központhoz közel igényeseknek kiadó
családi házban, külön bejárattal, felújított, amerikai
konyha + nappali, háló, nagy fürdőszobás lakás
autóbeállási lehetőséggel. 60.000,-Ft + rezsi. Érd:
06-70-526-0174 

+ A város központjában bútorozott 52 nm-es, két-
szobás, külön vízórás és gázórás, erkélyes lakás
kiadó pincével, kamrával. 50eFt/hó, kéthavi kaució
szükséges. Tel: 302-228-909 

+ Gödöllőn, Mikszáth K. utcában 2 szobás, nagy kony-
hás, összkomfortos, jó állapotú családi ház kiadó. A kert
rendezett, cserépkályha is van. Iár: 85.000,-Ft. +rezsi.
Tel: 20-499-7306 

+ Kiadó Gödöllő központjában egyedi mérőórás, 1 szoba
összkomfortos lakás. 50.000,-Ft + rezsi + kaució. Tel:
06-30-6502-194, 06-30-488-7674 

+ Hosszútávra kiadó külön bejárattal kertes házban
65nm-es, 2szobás, konvektoros lakrész (konyha, fürdő,
WC, külön gázóra, bútorozva vagy anélkül) szigetelt
téglaépületben nem kicsi gyermekkel házaspárnak vagy
2 nőnek. 06-30-581-3827 

+ Gödöllő központi részén másfél szobás, 44 nm-es,
konvektoros, bútorozott lakás kiadó. 50.000,-Ft + rezsi.
Két havi kauciót kérek. Tel: 06-30-224-1627 

+ Gödöllőn téglaépítésű, konvektoros 2 szobás lakás
kiadó. Érd: 06-70-372-4475 

+ Valkón albérlet kiadó, akár nyugdíjas házaspárnak is,
és idősgondozást is vállalunk ugyanezen a helyen. Tel:
70-215-4866 

+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás
kiadó. Tel.: 20/9455-583.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Dohány koncesszió pályázatot megnyert szemé-
lyeknek kínálom eladásra Gödöllő egyik forgalmas helyén
található 80 és 20 nm-es üzlethelyiségeimet, ingyenes
parkolási lehetőség-gel. I. ár: 80 nm=23,5 mFt, 20 nm =
4 m Ft. Érd.: 20-9194-870

+ Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely kiadó
(2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838

+ Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség
saját parkolóval ,többcélú hasznosítás lehetőségével
hosszú távra kiadó! Tel: 06-20-9-443356

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

+ Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött
telephelyén kamerával védett terülten raktár és irodahely-
iségek kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok
helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as mel-
léken vagy a +36 20/391-0410 telefonszámon 

+ Zsámbokon 23 éve működő vas-műszaki üzlet,
áruval, céggel, - haláleset miatt - eladó, vagy bér-
beadó. Esetleg rákoscsabai vagy gödöllői ingatlan
beszámítható. Tel: 70/333-0636 

+ Gödöllőn a Mátyás király utca 83.sz. alatt jól menő
ÜZLET (élelmiszer bolt és presszó) kiadó. 200 nm rak-
tárakkal együtt. Tel: 06-20-9557-506 

+ GARÁZS ELADÓ a KAZINCZY KÖRÚTON. Tel: 70-224-7137 

+ KIADÓ! Gödöllő központjában Petőfi téren 40 nm-es
légkondicionálóval, riasztóval, biztonsági ráccsal felsz-
erelt üzlethelyiség májustól. Érd: 06-70-568-9207 

+ Gödöllőn a Széchenyi u.11. alatt élelmiszerboltként
üzemelő helyiség bármilyen tevékenységre kiadó. 75
nm-es üzlet + 20 nm-es raktár. Tel: 06-70-7797-152 

+ ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő városközpontjában.
20 nm. Ingyenes parkolási lehetőséggel! 45.000,-Ft +
rezsi. Tel: 06-30-2090-517 

+ Kiadó több beállásos, 46 nm-es GARÁZS. Gödöllő,
Szőlő u. 34. Tel: 0620-9354-687 

+ Gödöllő belvárosában egy 38 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Tel: 06-
30/231-75-08

+ Gödöllőn a Kastély közelében az Alvégen, 10 éve
működő, 50 nm-es ÉLELMISZER – VEGYESBOLT tel-
jes berendezéssel, bejáratott vevőkörrel
HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Bérleti díj és kaució mege-
gyezés szerint. Tel: 06-70-314-8389 

+ IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával
szemben, 32 nm, 1.em. Érd: 70/373-8154,
20/9294-669 

+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, 84nm, a
Remsey krt.22. alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Tel: 28/430-209 (munkaidőben). 

ÁLLÁS

+ Gödöllői éttermünkbe keresünk gyakorlattal rendelkező
szakácsot. Fényképes önéletrajzot a pizzamaxcaffe
@freemail.hu címre várjuk.

+ Pultos, felszolgálót keresünk Gödöllőn található étter-
münkbe. Fényképes önéletrajzot a pizzamaxcaffe
@freemail.hu címre várjuk.

+ Élelmiszeriparban jártas RAKTÁROST KERESÜNK
gödöllői munkahelyre. Érd: 06-28-412-007 

+ Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk „C+E” kat.
jogosítvánnyal. Tapasztalat és nyelvtudás nem szük-
séges. Jel: +36307222900.

+ Korrekt, megbízható hölgy takarítást vállal. Tel: 30-
353-7245 

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI 
ÉS INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL: 

*Galgahévízen 3 szobás 100 nm-es, igényesen felújított családi
ház melléképülettel, pincével 618 nm-es telken és egy 1368
nm-es művelt kerttel eladó. Iá: 15,8 mFt.
*A Kertvárosban, közel a központhoz,130 nm-es, 3 szobás
családi ház, 40 nm-es különálló 1 szobás kis házzal 1120 nm-es
telken ár alatt eladó. Iá: 19,5 mFt.
*A központtól 2 km-re, szép természeti környezetben, 4 laká-
sos társasházban eladó egy 77 nm-es, nappali+ 2 szobás,
amerikai konyhás, újszerű, földszinti lakás teraszokkal, dupla
garázzsal, tárolókkal, kis előkerttel. Irányár: 19 mFt.
*A központban, 98 nm-es, nappali+ 3 szobás, amerikai kony-
hás, 2003- ban épült, 3. emeleti, kéterkélyes, igényes tár-
sasházi lakás liftes házban eladó. Iá.: 23,9 mFt.

Amennyiben nem kapja meg a
Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu   

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu



+ A MISSY Szépségszalonba
azonnali kezdéssel KOZMETIKUS
kolléganőt keresünk, továbbá
MASSZŐRT, és FODRÁSZT. Érd:
70-670-6813 

+ Gödöllő központjában lévő
üzletünkbe FODRÁSZT KERE-
SÜNK kedvező feltételekkel. Tel:
06-30-9893-652 

+ Érettségizett és bármilyen sza-
kmai végzettséggel rendelkező
munkatársakat keresünk egy
gödöllői telephelyű multinacionális
céghez. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal az alábbi e-mail
címen: munka@jokerkarrier.hu 

+ Fiatal, gödöllői, nemdohányzó
kollégát keresünk zöldség-gyümölcs
raktárunkba, fizikai munkakörbe.
Jogosítvánnyal rendelkezők előny-
ben. Tel: 06-30-9492-228 

+ Szadai jól menő szépségszalon
MŰKÖRMÖST KERES! Érd: Kövi
Kunigunda 06-20-519-1800 

+ Fűnyírásra és esetenként alka-
lmi munkára munkavállalót kere-
sek. Tel: 06-30-547-3368 

+ Magyarország piacvezető pénz-
intézete keres ügyféltanácsadói,
ill. középvezetői munkakörbe
agilis, önálló munkavégzésre képes
jelölteket. Önéletrajzokat az
istvankaroly@invitel.hu -ra kérem.

+ A galgamácsai Fekete István Körzeti Általános Iskola
fűtőkarbantartót keres azonnali kezdéssel. Elvárások: -
középfokú képesítés, -kis teljesítményű kazán-kezelői
vizsga vagy annak vállalása ÉS -villanyszerelői vagy -víz-
gázszerelő vagy -asztalos szakképzettség -legalább 1-3
év szakmai gyakorlat -B kategóriás jogosítvány -büntetlen
előélet. Pályázni önéletrajzzal, szakképesítést igazoló
dokumentumokkal lehet. Posta: 2183 Galgamácsa, Iskola
u. 3. vagy e-mail: gmiskola@gmail.com További informá-
ció: Bandiné Dr. Liszt Amália 06-20-2219811

+ MASSZŐRT, PEDIKŰR – MANIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST
keresek gödöllői szalonba. Tel: 06-30-2682-084 

SZOLGÁLTATÁS

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu 

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍ-TÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828,  www.interiortrans.hu 

+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivá-gás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszere-
sen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉ-TÁZÁS. Ingyenes ára-
jánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-
1856, 30/508-1380 

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és hom-
lokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormoz-
gatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944 

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

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201 

+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon
bizalommal! Tel: 20/628-8185 

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és
fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679 

+ AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók
javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/522-1258 

+ PALATETŐK ÁTFEDÉSE BONTÁS NÉLKÜL, cserepes
lemezzel, vagy bitumenes lemezzel! Tel: 06-30-368-3810 

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN
BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504 

+ TAKARÍTÁS! Családi házak, lakások, lépcsőházak,
irodák, intézmények takarítását, ablaktisztítását vál-
lalom, valamint rendezvények és festés utáni
takarítást! Számlát is adok. Tel: 06-30-8590-626, e-
mail: vargatakaritas@citromail.hu 

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

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés,
gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk min-
dennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650 

+ KERTEK, telkek egész éves karbantartása! METSZÉS,
PERMETEZÉS, bozótirtás, fűkaszálás, sövénynyírás,
fűnyírás, növénytelepítés. Tel: 06-70-334-6075 

+ Lieutenant Kft vállalja családi házak, lakások
átalakítását, bővítését, felújítását. Víz- gáz-
fűtéstervezés, kivitelezés, hideg burkolás, gipsz-
kartonozás, vakolás, betonozás stb. Ingyenes ár-
ajánlattal várjuk megkeresésüket. Tel: 06-30-507-
0437, e-mail: lieutenantkft@gmail.com 

+ Víz-, gáz-, fűtésszerelést, fürdőszoba felújítást, locso-
lómérő szerelést vállalok. Csombor János 20-9947-715 

+ Egyéni vállalkozó épület bontását, felújítását vállalja,
illetve fuvarozást és költöztetést is. Tel: 06-20-523-2947 

+ Legalább a címemet őrizze meg! Gödöllő körzetében –
gyomirtás háti permetezővel 7,-Ft/nm (szőlő, egyéb
kultúrnövények védelme). – Fák kiásása, gyökérkiszedés,
gödörbetemetés, gallyak eltüntetése, felfűrészelés, hasogatás,
házhoz szállítás: 3400,-Ft/q. – Elhanyagolt terület rendbe
hozása, sitt, szemét összegyűjtése, szőlő-gyümölcs telepítésre
előkészítés, kézi erő: 1500,-Ft/h, gépi 5-7000,-Ft/h. - Bódé,
kisebb ház építéséhez anyagszállítás. Mindenféle fizikai, szelle-
mi munkákat kigondolok, megvalósítok! Pl. állattartáshoz sza-
gmentes trágyatárolót, könnyen kitisztítható kerti WC-t, titkos
betörés-jelző rendszert. – Lyukas edényt (kb: 500,-Ft/lyuk)
befoltozok, törött szerszámot meghegesztek, élezek, nyelet
pótolok. Más munkákkal is megkereshetnek. Cím: Szeles Imre,
Gödöllő, Radnóti út 17. 06-20-456-0481 

+ MINŐSÉGI HASZNÁLT MOSÓGÉPEK garanciával!
Ismert gyártók gépei már 15.000,-Ft-tól. Gödöllőn
ingyenes kiszállítás, Budapest – Pest megye területén
megoldott. Hibás gép beszámítható a vételárba!
Vásárlásáról számlát kap! 06-20-351-6738 

+ CSEMPE, ALJZATBURKOLÁST VÁLLALOK. Tel:
30-9417-433 

+ SZŐNYEGTISZTÍTÁST VÁLLALOK GÉPPEL, FÉLÁRON.
G. Erkel. 4. Tel: 06-70-619-9079, 06-30-418-7206 

+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 
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+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553. 

EGÉSZSÉG

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

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

+ FOGYÓKÚRA éhségérzet nélkül fülakupunktúrával.
Diétás tanácsadás. Több éves tapasztalat. Bejelentkezés:
06-30-2310-443 (14 óra után) Sári Andrea
www.tubamirum.eu 

+ Figyelem! Új! FLABELOS mozgásterápiás készülék a
mozgáshiány megoldására! Fiatalnak, idősebbnek
egyaránt ajánlott! Gödöllőn, a Patak téren a szoláriumban.
Havi bérlet mindennapos használatra, kedvező áron.
Alkalmanként: 500Ft/10 perc. Nyitva: H-P-ig 9-20 óráig,
Szo: 8-13-ig. Tel: 28-412-564 

OKTATÁS

+ Középiskolások figyelem: A nyár pihenés mellett arra
is jó, hogy felkészülj a nyelvi érettségire (ha kettesnél job-
bat akarsz), és a nyelvvizsgára. Már most jelentkezz a
nyári tanfolyamokra: www.toptan.hu, top-
tan1999@gmail.com, 30-224-75-63. 

+ Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást,
felvételire való felkészítést kisiskolás kortól az érettségi-
ig. Tel.: 70/609-7748  

+ ANGOL, NÉMET és kreatív kézműves napközis OVIS és
ISKOLÁS TÁBOROK! Játékos, ismeretterjesztő foglalkozá-
sok, medencézéssel, kézműveskedéssel, angol/német
nyelvtanulással. Anyanyelvi tanárok is! Naponta 7.30 -
17.00-ig, 3x étkezéssel. Díj: 25.000 Ft, I.L.I. Kft. Gödöllő,
Kőrösfői u. 2. Tel.:28/511-366, info@ili.hu

+ NEM JUTOTTÁL BE A TÁMOP 2.1.2 TÁMOGATOTT
ANGOL TANFOLYAMOKRA? Jöjjön a B terv! Tanulj nálunk
angolul és duplázd meg a befektetett pénzedet! Nézd meg
a részleteket: www.oktatars.hu/dupla

ADÁS~VÉTEL

+ Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől
eladó. 1liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763

+ 1. Eladó pár órát használt eliptikus tréner, számlával +
garanciával.(NORDICTRACK E4.0 elliptika).Típus:
Motorvezérelt elliptikus tréner. Lendkerék súlya: 20 kg.

+ Eladó négyrészes, bükk színű SZEKRÉNYSOR. Érd: 06-
20-551-8976 Ellenállási fokozatok: 25. Programok
száma: 17. Felhasználó tömege: max.150 kg. Extrák:
sztereó mp3 lejátszó, pohártartó, nagy grafikus kijelző,
nagy lépéstávolság. Ára:  119.000.-Ft. Az új
ára:150.000.-Ft. Tel.: 30/955-1300.

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+ Olcsón eladó 2 ajtós amerikai rendszerű hűtőszekrény
(Atag), ugyanott önkiszolgáló pénztárpult (kisméretű)
eladó. Tel: 06-30-528-7777 

+ VÁSÁROLNÉK gyűjteményembe 1950 – 1970-es évek
közt gyártott FA, LEMEZ ÉS TÁVIRÁNYÍTÓS JÁTÉKOKAT.
Hívjon bizalommal! Tel: 06-20-9375-051 

+ LÁNCFŰRÉSZT VENNÉK, jó állapotban lévőt,
működőképest. Tel: 06-28-418-360 

+ Eladó: szőnyegek, kétkarú súlyzók, kondipad,
nagy kondigép súlyzókkal, kétszemélyes ágykeret
+rács, színestévé, stb. 1-7 éves korig kislányoknak
játékok, bébihinta féláron! G. Erkel. 4. Tel: 70-
619-9079, 30-418-7206 

ÜDÜLÉS

+ BALATONSZÁRSZÓN NYARALÓ KIADÓ. Tel: 70/334-
6075 

+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógu-
sok szerveznek a nyári szünet idejére több alkalommal, 8-
12 éves gyermekek számára, életkoruknak megfelelő,
tudományos-megismerő tevékenységre alapozó szaba-
didőtábort, érdekes kiegészítő programokkal. Időpontok:
július 27., 28. és augusztus 32., 33. hetének hétköznap-
jai, reggel 8 órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllő,
Művészetek Háza. Napi háromszori étkezést biztosítunk
meleg ebéddel. Részvételi díj: 17.000,-Ft. Több alkalomra
és testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdeklődésüket,
jelentkezésüket tisztelettel a 06-30-210-5058-as tele-
fonon várjuk. 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz, virágpor,
propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-
721  

+ TENISZEZZEN nálam a Blahán ideális környezetben,
kiváló minőségű salakos pályán. 1.000,-Ft /óra. Oktatás
szakedzővel! Tel: 06-70-409-1057 

+ A 21 éves, gödöllői CAVALETTA NŐIKAR szoprán,
mezzo és alt szólamába szeretettel vár új kórustagokat.
Felvételi követelmény csak az éneklés szeretete és a
szép, tiszta énekhang. További információkért bátran
hívható Kufferstein Nelli kórustitkár: 06-20-5010-190 

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

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

+ Kutyasétáltatót keresek napi kétszer 15 perc alkalom-
ra, reggel és délben, két közép-
méretű kutyushoz Gödöllő Palotak-
ertre. Tel.: 30/955-1300.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. MÁJUS 22.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Ó-Nagy Györgyné, Erzsébet krt.
21., Ternyik Tünde, Hegy u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Veréb István, Erzsébet királyné
krt. 10., Blaskó Gergely, Bethlen
G. u. 20.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Szabó Pál, Mo-
hács u. 41.
A Városi Múzeum belépőjét 
nyerte: Lesták Imréné, 2182 Do-
monyvölgy, 1231/231 hrsz., Lázár
Illésné, 2118 Dány Pesti u. 6. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Berze Tiborné,
Magyar Kázmér köz 2., Kiss Gá-
bor János, Csanak u.12. 


