
Magyarország harmadszor, Gödöl-
lő először volt helyszíne a Kutya Vi-
lágkiállításnak (World Dog Show)
a múlt héten csütörtöktől vasár-
napig.

Bár a főbb programokat Budapesten,
a Hungexpón tartották, számos világ-
rendezvényt városunkban bonyolítot-
tak le közel 50 országból érkezett
résztvevőkkel. A legtöbben Oroszor-
szágból jöttek. A látogatók száma is
ezrekre rúgott az Alsóparkban, a Kas-
télyparkban és a Táncsics Mihály úti
Sportcentrumban, míg a négylábúak
száma a négy nap alatt megközelítette
az ötezret. A fajtaklubok versenyei
közül több megnyitóján köszöntőt
mondott Gémesi György polgármes-
ter, a díjkiosztókon pedig átadta váro-
sunk különdíjait.

Gödöllő még inkább nemzetközi
várossá vált a Kutya Világkiállítás
idején, mint amikor az európai uniós
elnökség eseményeinek fő helyszíne-
ként szolgált. Több kontinensről ér-
keztek versenyzők, bírók és látogatók
is. Megtelt a szálloda, és telt ház volt
a helyi panziókban is.

A forgalomkorlátozások is 2011 el-
ső félévére emlékeztettek, azzal a kü-
lönbséggel, hogy minden érdeklődő
polgár szabadon mozoghatott gyalo-
gosan a gépjárműforgalom elől elzárt
területeken, és sokan éltek is a lehető-
séggel, hogy helyben megismerjék a

kutyafajták példátlanul gazdag palet-
táját.

Csütörtökön az Alsóparkban a cane
corso fajták vonultak fel, a Táncsics
Mihály úti Sportcentrumban pedig a
négy napon át tartó obedience (mun-
kakutya) verseny kezdődött el. A Kas-
télypark hátsó területén két napon át,
pénteken és szombaton, a „kutyarisz-

tokraták”, az agarak versenyeztek. Az
első napon az ír farkasagár klubkiál-
lítás és az agár klubkiállítás zajlott,
míg szombaton az agár Európa-kupa,
az eurosighthound verseny. Itt olyan
ritkaságokat is láthatott a közönség,
mint az iberico, a podenco, a basenji
vagy éppen a fáraókutya. Pénteken a
magyar vadászkutya világkupát is itt

rendezték meg, amit legvégül az erdé-
lyi kopó nyert meg. Másnap az Alsó-
parkban a magyar pásztorkutyák vi-
lágkupáján a komondort találta leg-
szebbnek a nemzetközi zsűri.

(folytatás és
fotóösszeállításunk

a 7. oldalon)

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap •• Alapítva: 1992XXII. évf. 18. szám • 2013. május 22. • Terjesztői ára: 75 Ft

Ötezer kutya, több ezer vendég

Kutyavilág Gödöllőn – World Dog Show

Megnyitott a Rézgombos-ház mélygará-
zsa, ahol kedvező feltételekkel várják az
autósokat.

(3. old.)

Gödöllői és Gödöllőhöz kötődő írók mu-
tatják be könyveiket a Könyv Ünnepén,
május 26-tól június 6-ig.

(5. old.)

Megújultak a kastély kőkorlátjai, az azokat
díszítő oroszlánszobrok és a látogatók kö-
rében rendkívül népszerű őrbódék.

(6. old.)

Gödöllő város képviselő-testü-
lete május 16-i ülésén elfogad-
ta Gödöllő 100 millió forintos
útfelújítási programját, amire a
múlt évi takarékos gazdálko-
dásból keletkezett pénzmarad-
vány nyújt fedezetet.

A pénz egytizedét tervezésre és enge-
délyezési feladatokra fordítják. Terv
készül az Ibolya utca végének és a
Búzavirág utcának az aszfaltozására.
A Testvérvárosok útja–Hunyadi utca
burkolatának szélessége lehetőséget
ad arra, hogy az úttest jövőbeli fel-
újításával egyidejűleg a kerékpársáv
is kiépüljön. Az útfelújítási program
keretében a kerékpársáv tervei is el-
készülnek. A Röges utcában a Berente
és a Rét utca közötti szakasz kerék-
párútját tervezik meg.

Az útfelújítási programban szerep-
lő tételek közül a legnagyobb a Repü-
lőtéri út, Jázmin utca, Nagyváthy utca
fejlesztésének tervezése lesz, mivel a
burkolt útfelületek javítása csak a te-
rület csapadékvíz elvezetésének ren-
dezésével együtt, vagy azt követően
végezhető el.

A terveknek a 2014. évi költségve-
tés tervezésekor rendelkezésre kell
állniuk.

Meglévő burkolt utak nagy felületű
javítására 90 millió forintot használ
fel az önkormányzat.

(folytatás a 2.oldalon)
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Az Országgyűlés a 2013. évi adótörvényeket
2012. november 19-én elfogadta, mely során a
legális gépjármű javítói szakmát és a lízingelt
autókat jelentősen és pozitívan érintő döntések
születtek.
A Gaál Autóház Kft-nél jártunk, hogy Rudas
Pétert, a Gaál Autóház Kft. vezető értékesítőjét
kérdezzük arról, konkrétan mit is tartalmaz a
fent említett adótörvény-módosítás.

- Mindenképpen két jelentős döntésről tudok be-
számolni az olvasóknak, először a legális gépjármű
javító szakmára nézve részletezem a változásokat.
2013. január 1-jétől lehetővé vált, hogy a cégek a
személygépjárművük javításával kapcsolatos ÁFA
50 %-át visszaigényelhessék. 
- A megtakarítást leszámítva van-e még előnye
az áfa visszaigénylésének?
- Természetesen vannak egyéb pozitívumai is.
Egyrészt jelentős lépés történt abba az irányba,
hogy legális szférában történjen meg valamennyi
céges autójavítás. Másrészt pedig a hivatalos szer-
vizben történő gépjármű karbantartáskor kellő pre-
cizitás és garancia is jár a javításért cserébe, tehát
ha netalántán bármilyen probléma merül fel a ké-
sőbbiekben az autóval, a kapott számlával él a ga-
rancia. Harmadrészt pedig komoly pénzösszege-

ket, akár több százezer forintot spórolhatnak meg a
cégek az ÁFA felének visszaigénylése miatt, amit
úgy gondolom, minden vállalat számára jól fog
jönni – feleli Rudas Péter.
- Ezek szerint várhatóan felélénkül az autó-
szervizek forgalma.
- Valószínűsíthető, sőt, a cégeket ez a fajta tör-
vénymódosítás arra fogja ösztönözni, hogy jelentős
pénzügyi előnyök mellett törvényes, legális kere-
tek között javíttassák meg céges gépjárműveiket,
ahol biztonságban tudhatják járműveiket, hiszen
precízen, jótállással végzik el munkáikat a hivata-
los márkaszervizek autószerelői.
- A másik törvénymódosítás a finanszírozott
autókat érinti.
- E tekintetben is pozitív változás történt, mert a cé-
gek jóval kedvezőbb feltételek mellett élhetnek az
autólízing lehetőségével: teljes mértékben vissza-
igényelhetik a lízing költség ÁFA-ját. Tehát azt az
összeget, amit magánszemélyként elveszíthet az
autó tulajdonosa finanszírozáskor, azt most céges
keretek között visszakapja! Ez akár 27 %-os meg-
takarítást jelent, tehát valószínűleg az autóvásárlás
helyett inkább a finanszírozás mellett fognak dön-
teni a cégek úgy, hogy nem magánszemélyként,
hanem a cég nevére igénylik őket. Ez a törvény-
módosítás egy jelentős kedvezmény mindazoknak,

akiknek céges gépjárműre van szükségük, de nem
tudják megvásárolni, ezért élnek a finanszírozás le-
hetőségével, így jelentősen csökkenthetik a kény-
szerkiadásaikat, másrészt pedig motiválja a vállala-
tokat, hogy újítsák meg autóparkjukat, flottáikat -
ami fellendítheti a lízingcégek forgalmát.
- Van-e valamilyen kritériuma a teljes mérték-
ben visszaigényelhető ÁFA-nak?
- A feltétel, hogy az autókat adólevonásra jogosító
gazdasági tevékenységükhöz használják, és megfe-
lelő nyilvántartást vezessenek róla. A NAV által ki-
adott tájékoztató azt is megerősíti, hogy az adóle-
vonási jogot nem befolyásolja, hogy mikor, azaz
2012. január 1-jét megelőzően, vagy azt követően

történt-e a szerződés megkötése a lízingtársaság és
ügyfele között.
- Számszerűsítve mit jelent ez a megtakarítás?
- A kis- és középvállalatok számára is figyelemre
méltó előnyökkel járhat az operatívlízing is, hiszen
a teljes bérleti díj mellett az ahhoz kapcsolódó szol-
gáltatások (pl. szerviz, gumiabroncs-szolgáltatás,
gépjárműmentés…) ÁFA-ját is levonhatják. Átlag
bérleti díj esetén összesen akár havi 37 ezer forint-
nyi áfa levonására is jogosultak lehetnek a cégek.

Gaál Autóház Kft.
Gödöllő, Dózsa György út 67.(x)

Megéri a márkaszerviz és a lízing
Százezreket spórolhat meg

Százmilliós útfelújítás 

Testületi döntések
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(Folytatás az 1.oldalról) 

A Klapka utca-Tavasz utca és Feny-
ves köz közötti szakaszán 640 méte-
ren készül új burkolt útfelület, ami
legalább félpályás egybefüggő javítá-
sokat jelent (de nem teljes szőnyege-
zést). A járdaépítéssel nem érintett pá-
ratlan oldalon a kiemelt szegélyt ja-
vítják és pótolják, hogy a csapadékvíz
könnyebben vezetődjön el.

Az útprogram keretében javítják a
Damjanich utcai támfalat. A Szerviz
út Harmat utca és Mikes Kelemen ut-
ca közötti szakaszára új aszfaltbur-
kolat kerül, míg a Besnyő utca-Mikes
Kelemen utca közötti szakasza újabb
záró réteget kap. Felújítják a Virág
közt, kijavítják az Ibolya utca alsó
szakaszát. 

A Repülőtéri út belterületi szaka-
szán felújítják a rossz állapotú burko-
lat 520 méterét, javítják a csapadék-
víz elvezető árkot és surrantókat épí-
tenek. 

A Tábornok utcát a Gyöngyvirág
utcától a Damjanich utcáig 780 méte-
ren szőnyegezik.  

Az útépítési munkákat a VÜSZI
Kft-től rendeli meg az önkormányzat. 

Kalória :
napi 4800 adag étel

Zökkenőmentes volt a Kalória Kft.
közhasznú feladatainak az ellátása,
mondta előterjesztésének kiegészíté-
sében Hatolkai Szaniszló ügyvezető
igazgató. A társaság egymillió 760
ezer adag ételt készített 2012-ben,
282 millió forint saját bevételt telje-
sített, ami 10 százalékkal több a 2011.
évinél. Az év végi mérleg 8,3 millió
forint negatívumot mutat, amit a kép-
viselő-testület által jóváhagyott, a
dolgozók részére adott kedvezmé-
nyes adózású utalvány (Cafeteria)
összege és járuléka (9,3 millió forint)
okozott. 

Bár a Kalória vállalkozási bevétele
a tervezettnél 60 millió forinttal ala-
csonyabb lett, a közhasznú tevékeny-
ség költségeiből így is a vállalkozási
tevékenység fedezett 70 millió forin-
tot.

Vörös István mást szeretne,
de marad a Kalória   

A Kalória mérlegbeszámolójának
vitája során Vörös István fideszes
képviselő megszokott észrevétele
után szokatlan javaslattal élt. Mint
máskor, most is úgy vélekedett, hogy
a beszámolóban nincsenek elkülönít-
ve a közhasznú és az üzleti tevékeny-
ségek. Bár ezt vélekedést Hatolkai
Szaniszló cáfolta, és mint előző so-
rainkban megírtuk, a Kalória vállal-
kozási tevékenysége tavaly 70 millió
forinttal csökkentette a közétkeztetés
önkormányzati támogatási igényét, az
ellenzéki városatya azzal az indít-
vánnyal élt, hogy a képviselő-testület
pályáztassa meg mindazt a feladatot,
amit a Kalória végez a városban.
Képviselőtársa, Halász Levente (Gö-
döllői Lokálpatrióta Klub) azonnal
feltett egy tisztázó szándékú kérdést:
– Ezek szerint azt javasolja, hogy szá-
moljuk fel a Kalóriát?

Ez a kérdés kimondva és kimon-
datlanul is a vita további részében
többször felmerült. A közétkeztetés
kötelező önkormányzati feladat. Az
önkormányzat ezt vagy saját céggel
vagy közbeszerzés útján, pályáztatás-
sal láthatja el. Tehát, ha pályázatról
dönt, akkor a saját céget értelmetlen

fenntartani. Erre a polgármester is fel-
hívta Vörös István figyelmét, amikor
azt mondta, hogy javaslatával indi-
rekten a Kalória felszámolását indí-
taná el. A fideszes képviselő azonban
hajthatatlan maradt: – Szíveskedjen
úgy értelmezni, ahogy ön értelmezi,
én azt kérem, hogy pályázat útján ír-
juk ki ezt a tevékenységet. Hogy ezt
egy önkormányzati cég most saját
maga végzi, erről én nem tehetek.

Azért érdemes erről beszélni, re-
agált Gémesi György, mert minden
javaslatnak vannak következményei,
ha elfogadja a testület. Ennek a javas-
latnak az lehet a következménye,
hogy az önkormányzati tulajdonú cé-
get el kell kezdeni felszámolni.

A Kalória dolgozói azonban meg-
nyugodhatnak, a fideszes képviselő
határozati javaslatát csak képviselő-
társa, Futás Levente támogatta.

Telt ház a Művészetek
Házában

A Művészetek Háza Kft. tavaly
1740, napi átlagban 5,8 rendezvény-
nek adott otthont, ebből 248 kultu-
rális esemény volt. A fizető rendez-
vények – amelyekre jegyet kellett
váltani – 98 százalékban telt házasok-
nak bizonyultak – számolt be a társa-
ság tevékenységéről Kovács Balázs
ügyvezető igazgató. Olyan mértékben
betölti a nyitott ház–közösségi tér
funkcióját, hogy elmondható, ugyan-
annyian keresik fel évente, mint a
kastélyt. Gazdálkodásukat ugyanak-
kor nehezíti, hogy az elnyert pályázati
támogatásokat gyakran csak hóna-
pokkal később kapják meg és rontja
az eredményt, hogy a le nem vonható
ÁFA összege nagy mértékben meg-
nőtt. Keresik a megoldást, hogyan le-
hetne ezen változtatni, most ugyanis
minél nagyobb a bevétel, annál je-
lentősebb a le nem vonható ÁFA ked-
vezőtlen hatása a gazdálkodásra. Eb-
ből azonban mit sem vesz észre a
programokra érkező közönség, illetve
a Novocaféban vagy éppen a Diák-
szigeten találkozó ifjúság.  

Új igazgatója lesz 
a G-Magistratusnak

A G-Magistratus Szálloda Zrt. be-
vételi tervét 4 százalékkal túltelje-
sítette, üzleti tervét tartani tudta, de az
alaptevékenységéhez kötődő bevéte-
lei csökkentek. Visszafizette a 45 mil-
lió forintos folyószámlahitelt, melyre
részben saját bevételei, részben a
NAV-tól visszaigényelt ÁFA nyújtott
fedezetet. Vesztesége a tervezett 100
millió forint alatt maradt, a mérleg 
szerinti eredménye -93,8 millió fo-
rint. Az idei év első hónapjaiban a be-
vételek kis mértékben emelkedtek
2012 azonos időszakához képest, és a
cél e trend erősítése az év további hó-
napjaiban. 

A képviselő-testület a beszámoló
elfogadása után tudomásul vette Var-
ga Zsolt, a G-Magistratus Szálloda
Zrt. vezérigazgatójának felmondását
és határozatlan idejű munkaviszonyát
június 30. napjával megszünteti.  A
testület pályázatot hirdetett a vezér-
igazgatói tisztség betöltésére. 

Ötéves munkájának mérlegét meg-
vonva Varga Zsolt elmondta, igazoló-
dott, hogy a szállodára, szolgáltatá-
saira szükség van Gödöllőn. A turista
szegmenst tovább kell erősíteni, eb-
ben a jövőben is segíteni kívánja a
szállodát és a várost is. A polgár-
mester elmondta, a továbbiakban is

számítanak a volt igazgató segítsé-
gére az idegenforgalom  fejleszté-
sében.

Bad Ischl sétány

Bad Ischl sétánnyal gazdagodik az
Alsópark. Hagyománnyá vált ugyan-
is, hogy a város népszerű közparkjá-
nak megújult sétányait egy-egy test-
vérvárosunkról nevezi el a képviselő-
testület. A sétányneveket kis kőtöm-
bök jelölik, a park három főbb „bejá-
rati” útvonalánál pedig tájékoztató-
táblák kihelyezését tervezik a park
térképével és a testvérvárosi sétányok
megjelölésével. 

Az ausztriai Bad Ischl-el tavaly kö-
tött testvérvárosi megállapodást Gö-
döllő, s a sétányelnevezésről a május
16-i ülésen született döntés. Az új sé-
tány a Világfa mögött, a Rákos-patak
partja mellett halad.

Kampis tér: elutasított
eladási ajánlat

Az önkormányzat nem fogadta el a
Borsos Kft. Kampis Antal téren és a
környezetében lévő, az ingatlan-nyil-
vántartásban magánút és beépítetlen
terület megnevezésű földrészletekre
vonatkozó eladási ajánlatát. Erről a
képviselő-testület május 16-i ülésén
döntött.

A Rákos-patak utca és a Kampis
Antal tér helyi közútként történő ki-
alakítása ugyanis – a használati jogok
megszüntetését, az útépítési, közvilá-
gítási, csapadékvíz-elvezetési szakte-
rületeken a terveztetési és engedé-
lyeztetési eljárások lefolytatását, a
megvalósítást és a forgalomba, üze-
meltetésbe helyezési eljárások elvég-
zését követően – jelentős bekerülési
költségen lenne megvalósítható.

Röges lakópark: alapfeltétel
az utak megépítése 

A Röges lakópark építésével kap-
csolatosan az önkormányzat a Borsos
Kft-vel, mint építtetővel kötendő
megállapodás alapfeltételeként hatá-
rozta meg azt, hogy a 1127/13,
1151/3, 1159/41, 1159/66 és 1159/70
helyrajzi számú földrészletek mind-
egyikén az utakat meg kell építtetni,
és azokat – a forgalomba helyezést
követően – térítésmentesen át kell
adni Gödöllő Város Önkormányzatá-
nak. 

Sétajavaslat Futás Levente
képviselőnek 

A fideszes Futás Levente városunk
helyi fenntarthatósági programjának
tárgyalásakor a 137 oldalas tanul-
mány egyik oldalán szereplő alvóvá-
ros kifejezést meglovagolva kijelen-
tette, hogy ettől kezdve Gödöllő hiva-
talosan alvóváros. 

Hogy Gödöllő alvóváros-e vagy
sem, arról nyilván mindenkinek más
a véleménye. Más annak, akit nem
lehet látni a rendezvényeken és más
annak, aki mindenütt ott van.

Úgy lehet ez … mint Futás Levente
másik példájában. A képviselő, mi-
után elismerte, hogy sok a kulturális
esemény Gödöllőn és ezért még di-
cséretét is kifejezte, megjegyezte,
nincs hová kiülni, beszélgetni a vá-
rosban.

Lehet, hogy képviselő úr mindig
csak a parkoló felől jön be a város-
házára? Pedig, mint tudjuk, ahogy az

éremnek két oldala van, a városhá-
zának is van legalább kettő. Gémesi
György is arra biztatta a képviselőt,
használja a másik oldali ajtót is és
szerezzen leülős, beszélgetős tapasz-
talatokat a főtéren.

A képviselő-testületi ülés további
részében egyébként izgalmas számok
hangoztak el. A Művészetek Házában
és a kastélyban is évente 200-200
ezer ember fordul meg. 

Rendkívüli ülésre, 
a városházára várják Vécseyt

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
lesz május 22-én, szerdán 16 órakor a
városházán, jelentette be az Egyebek
napirendi pontban Gémesi György,
amire meghívta és várja Vécsey
Lászlót (Fidesz), a gödöllői választó-
kerület országgyűlési képviselőjét,
továbbá a városunkban élő dr. Án-
gyán Józsefet (Fidesz) és Lengyel
Szilviát (LMP), akik szintén a T. Ház
tagjai. 

Előzményként a polgármester el-
mondta, hogy idén is tisztelettel és
szeretettel meghívta a képviselő-tes-
tület ülésére Vécsey Lászlót, tartson
tájékoztatót parlamenti munkájáról,
képviselői programjának megvaló-
sításáról. Ő erre ugyanazt válaszolta,
mint tavaly, vagyis, hogy a képviselő-
testületi ülésen történő beszámoló
helyett egy rendkívüli fogadóórát tar-
tana az önkormányzati képviselők
számára és ennek az időpontját ki is
jelölte május 22-én 16 órára. Későbbi
levelében helyszínként a volt Állat-
kórház területét jelölte meg, ahol az
erre szolgáló termet kibérli.

A meghívást kezdeményező pol-
gármester a városházára hívta össze
ebben az időpontban a képviselő-tes-
tületi ülést és oda várja Vécsey Lász-
lót is, hiszen a város legfőbb döntés-
hozó fóruma megfelelő helye a képvi-
selői beszámolónak. Dr. Ángyán Jó-
zsef és Lengyel Szilvia már elfogad-
ta a meghívását.

KIK-konfliktusok: egyeztetést
kér a polgármester 

Arról, hogy mi mindenről kellene
egyeztetni a város országgyűlési kép-
viselőjével, az Egyebek napirendi
pont további részében szólt a polgár-
mester. Elmondta, hogy a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ
(KIK) gödöllői tankerületi vezetője
többször is levélben fordult hozzá, és
szóban is közölte, hogy többletigénye
van épületre. Az önkormányzat által a
VM Mezőgazdasági Gépesítési In-
tézetben kialakított logopédiai osz-
tályt ugyanis szeptembertől a Mátyás
király úti épületben kívánja működ-
tetni. A tankerületi vezető ezt már be
is jelentette a szülőknek és a taná-
roknak, csak az épület tulajdonosá-
nak, az önkormányzatnak felejtette el
ezt megtenni.  

Gémesi György jelezte, az igény
teljesítésére több okból sincs lehető-
ség. Az épületet tartalék épületként
tartja meg az önkormányzat, mert
2014-től 3 éves kortól kötelező lesz
az óvoda, és a város még nem ismeri,
hogy ez hosszú távon milyen többlet-
terheket ró rá. Aligha lesz pénz egy új
Zöld Óvoda létesítésére. A Táncsics
Mihály úti óvoda épülete pedig nem a
városé; bérleti díjat fizet az önkor-
mányzat a használatáért. 

A logopédiai osztályt az önkor-
mányzat a múlt évig önként vállalt
feladatként finanszírozta. 

A működtetés immár a KIK felada-
ta. Az iskolák átvételéről december-

ben a KIK-kel egyetértésben megfo-
galmazott, az önkormányzat által alá-
írt szerződést azonban az átvevő a
mai napig nem írta alá. Ebben egyéb-
ként nem szerepel, hogy a logopédiai
osztályt az önkormányzat működtet-
né tovább. 

Gémesi György egyeztetést kezde-
ményezett a KIK-kel és Gödöllőre
vár egy olyan képviselőt a központ-
tól, akinek hatásköre van érdemi tár-
gyalásokra. Az önkormányzat nyi-
tottságát jelzi, hogy a gyerekek és a
szülők érdekét szem előtt tartva kész
átvállalni a logopédiai osztály első
félévi működtetésének rezsijét. 

A polgármester javasolta a KIK-
nek, tegyen lépéseket azért, hogy a
bérelt állami tulajdonú ingatlan hasz-
nálatáért ne kelljen fizetnie, hiszen
maga is állami tulajdonú intézmény-
fenntartó.

„Ügyrendi” petíció

Tovább kell tanulmányoznia Vörös
Istvánnak az Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát, hogy
ne essen még egyszer abba a hibába,
amit a május 16-i ülésen megtapasz-
talt. Ügyrendi kérdésben jelezte hoz-
zászólását a napirend ismertetése
előtt, de az mégsem volt ügyrendi,
mert – mint mondta –, egy civil kez-
deményezéshez kapcsolódva kívánt
átadni a közlekedés fejlesztését érintő
petíciót. Ezt persze az SZMSZ szerint
nem tehette meg. Ezért az ülés végéig
fennmaradt a kíváncsiság, vajon mi-
ről lehet szó. Végül ez is kiderült: a
petíció aláírói elvetették a HÉV vá-
rosunkat érintő szakaszának átalakí-
tására kidolgozott D variációt (ennek
a lényege az, hogy a Tessedik utcától
a központ felé haladva helyet cserélne
a 3-as főút a HÉV pályatesttel), ellen-
ben azt kérték, hogy ne is egy, hanem
több megvalósíthatósági tanulmány
készüljön a HÉV föld alá süllyesz-
tésére a város területén.

Gémesi György emlékeztetett rá,
hogy e témában két lakossági fórumot
is összehívott az önkormányzat, ahol
bárki elmondhatta véleményét, és
írásban is kifejthették álláspontjukat a
lakosok. A testület még nem döntött
arról, hogy a tanulmány mely variá-
cióját támogatja. Hozzátette: a petíció
és a hozzá kapcsolódó aláírásgyűjtés
politikai indíttatású, de semmi aka-
dálya a különböző vélemények ilyen
formában történő kifejtésének.   

Önfenntartó a Gödöllői Piac
Kft. 

A Gödöllői Piac Kft. önkor-
mányzati támogatás nélkül működve
a tervezett 2,9 helyett 6,7 millió forint
többlettel zárta a múlt évet. Bevételeit
ugyanis 21 százalékkal növelni tudta,
kiadásaiból pedig lefaragott 3,3 szá-
zalékot. A kft az eredményt az idei
üzleti tervben elfogadott felújítási fel-
adatokra fordítja.

Változások a kitüntetési 
rendeletben

Módosította a képviselő-testület a
városi kitüntetésekről szóló rende-
letét. 

E szerint Gödöllő város díszpol-
gárai meghívást kapnak a város által
szervezett kulturális programokra,
rendezvényekre és térítésmentesen
vehetik igénybe a helyi díjfizető par-
kolókat. 

A módosítás azt az eredeti szán-
dékot is egyértelművé tette, hogy élő
személyeket részesítsenek a Gödöllő
Város Díszpolgára valamint a Gö-
döllő Városért kitüntetésben. 

lt

Százmillió forintos útfelújítási program indul  

Képviselő-testületi döntések
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Egyre több kárt okoznak a vandálok

Építések és rongálások

Ezen spórol a kormány

Nesze neked, kultúra!
Városszerte folynak a felújítások és
a javítások, de sajnos sok problé-
mával is szembe kell nézni a város-
üzemeltetési szakembereknek, a
rongálók ugyanis egyre nagyobb
károkat okoznak.

A tervek szerint haladnak a munkák a
Széchenyi utcában, ahol mintegy 350
méter hosszan újul meg a járda. A fel-
újítást a Kandó Kálmán utca és a Dó-
zsa György út közötti szakaszon vég-
zik el, s a tervek szerint a hónap végé-
re fejezik be.

Folytatódik az aszfaltozott
utak burkolati hibáinak javí-
tása is, a héten a haraszti vá-
rosrészben dolgoznak, a Sem-
melweis utcát és a Kenyér-
gyári utat kátyúmentesítik.

Nagy munkával végeztek a
kertészeti részleg munkatár-
sai, a múlt héten befejeződött
az Ady sétányon a fagyöngy-
mentesítés. Bár sokan attól
tartottak, hogy a sok esetben
csonkolt fák nem élik túl a be-
avatkozást, a legtöbb már új-

rahajtott, s ismét lom-
bosodik.

Hiába tesz meg azonban min-
dent a VÜSZI a biztonságos
közlekedésért, amíg egyesek
épp ennek ellenkezőjét, életve-
szélyes állapotokat teremtenek
az utakon a rongálással. Mint ar-
ról már korábban beszámoltunk,
az elmúlt hetekben városunk-
ban egy olyan „csapat” kezdett
munkába, aminek tagjai folya-
matosan felszedik a vízelveze-
tő keresztrácsokat. Legutóbb a
Tompa Mihály utcában rongál-
tak, az általuk okozott kár mára
meghaladja az 1,5 millió forin-
tot. Az ügyben rendőrségi eljá-
rás zajlik.

Szomorú hír, hogy a múlt hé-
ten újabb helyről jelentettek

rongálást: ismeretlen tettesek okoztak
közel félmillió forintos kárt az Erkel
Ferenc Általános Iskola épületében.
A feltehetően „jól szórakozók” az esti
vagy az éjszakai órákban felmásztak
az épület tetejére, ahol kirugdosták a
szellőzőket, megrongálták többek kö-
zött a villámhárítót, a szigetelést, a te-
tőablakokat, és több kábelt.

A közterület-felügyelet munkatár-
sai azt kérik a környéken élőktől,
hogy amennyiben valaki az esti vagy
az éjszakai órákban az iskola terüle-
tén gyanús mozgást észlel, értesítse a
rendőrséget, vagy közvetlenül a rend-
őrjárőrt a +36-20/524-0340-es tele-
fonszámon.

(k.j.)

Elkészült, és a múlt héten már meg
is nyílt a Rézgombos-ház mélypar-
kolója. A létesítményben 74 férő-
hely áll a gépkocsival érkezők ren-
delkezésére, de a kerékpárosokra is
gondoltak, számukra is kialakítot-
tak tárolókat.

Mivel a gépjárművek száma folyama-
tosan nő, egyre fontosabb feladat a
parkolási lehetőségek biztosítása, a
gépjármű tulajdonosok körében pedig
egyre inkább nem csak a közeli, ha-
nem a minél nagyobb biztonságot
nyújtó parkolók iránt nő az igény.

A múlt héten megnyílt mélyparko-
ló kiválóan megfelel ezeknek az igé-
nyeknek, hiszen egyrészt a belváros
szívében várja az autósokat, másrészt
a zárt helyiség mellett a 24 órás ka-
merás megfigyelés nyújt a felszíninél
nagyobb biztonságot.

A szolgáltatást a szabadtéri parko-
lóknál kedvezőbb, 200 Ft/óra díj elle-
nében lehet igénybe venni. A külön-
böző bérleti konstrukciók még ennél
is kedvezőbb árat kínálnak, s ezek a
magánszemélyek és a vállalkozások
számára is rendelkezésre állnak. 

A bérletekből 1, 3, 6 és 12 hónapos
verziót kínál az üzemeltető VÜSZI
Kft. Az egy hónapra szóló bérletért
15.000, a 3 hónaposért 40.000 forin-
tot kell fizetni, a féléves bérlet
75.000, míg a 12 hónapos 130.000 fo-
rintba kerül.

A mélygarázs azok számára is ki-
váló lehetőséget nyújt, akik ha nem is
24 órában, de vagy nappal, vagy éj-
szaka szeretnék fedett helyen tudni
gépjárművüket. Az ő számukra ajánl-

ják azt a lehetőséget, aminek kereté-
ben 7-20 óráig, vagy 20-7 óráig vehe-
tik igénybe a Rézgombos mélygarázs
szolgáltatását. Ebben az esetben a
7-20 óráig szóló 1 hónapos bérlet
11.000 forintba, míg az éjszakai 7000
forintba kerül.

A bérleteket június 1-jétől igényel-
hetik a VÜSZI Kft. Dózsa György úti
ügyfélszolgálati irodájában.

(bdz)

A „Tiszta Udvar – Rendes Ház Gödöllő 2013” cím el-
nyerésére 2013. április 17-én meghirdetett pályázatra
két kategóriában – többlakásos és családi házas kate-
góriában – adatlap benyújtásával lehet jelentkezni
2013. május 31-ig.

Az adatlap átvehető a városháza portáján, elektronikusan
letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapo-
kat a városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába dobva,
vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu email cím-
re küldve juttathatják el.

Minden pályázó a VÜSZI Kft. felajánlásából 6 féle
egynyári virágból összeállított palántacsomagot kap aján-
dékba, melyet a Gödöllő, Dózsa Gy. út 69. szám alatti te-
lephelyen vehetnek át 2013. június 3. és 14. között.

A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból össze-
álló bizottság bírálja el legkésőbb 2013. szeptember 30-

ig. A benevezett házakat augusztus és szeptember hónap-
ban – előzetesen egyeztetett időpont szerint – keresi fel a
bizottság. A szemlézés során a hangsúly a tisztaságon,
gondozottságon, környezettudatosságon, fenntarthatósá-
gon van. Idén kiemelt cél a madárbarát környezet megte-
remtése, így a bírálásnál az ezt elősegítő szempontok kü-
lön is hangsúlyt kapnak.

Mindkét kategóriában az előző évhez hasonlóan érté-
kes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet, vala-
mint különdíjakat kap a „legmadárbarátabb kert/környe-
zet”. A díjakat felajánlja a Zöld Híd Régió Kft, a Sopro
Hungária Kft., a Specialmix Kft-Gergely Díszfaiskola és
a Sieberz Virág és Növényküldő Kft.

Az ünnepélyes díjkiosztót az ősz folyamán rendezik
meg.

Várjuk jelentkezésüket!

A nadrágszíj húzáson, a pénzelvo-
náson már nem lepődik meg a ma-
gyar ember, szinte már hozzászo-
kott, hogy „helyzet van”, ezért va-
lahonnan, valamennyit elvonnak.
Persze ilyenkor nincs könnyű hely-
zetben a kormány sem, hiszen át
kell gondolni, mire van legkevésbé
szüksége a népnek. Mint most is ki-
derült: kultúrára.

A Magyar Közlönyben megjelent
kormányhatározat szerint az Európai
Unió Magyarországgal szembeni túl-
zottdeficit-eljárásának megszüntetése
érdekében bejelentett megszorító in-
tézkedés megint az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumát érinti legrosszab-
bul, de a Nemzeti Foglalkoztatási
Alapot és a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapot is nagyon megszo-
rítják.

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umától 17,25 milliárd forintot vonnak
el, a Nemzeti Kulturális Alap 11,7
milliárdos költségvetéséből pedig 1
milliárd forintot kell megtakarítania.
Kérdés, hogy a megszorításoknak
mely kulturális rendezvények, művé-
szeti fesztiválok, programok látják
majd kárát, s honnan, hogyan terem-
tik majd elő a kormány által elvont
pénzt a szervezők. 

Bár, lehet, hogy ha alaposan a mé-
lyére ásnánk a dolognak, kiderülne,
hogy a legtöbb rendezvényt nem is az
állam, hanem a kultúra iránt elköte-
lezett önkormányzatok, civil szerve-
zetek és cégek finanszírozzák. 

Elég csak saját házunk táján körül
nézni. Gödöllő városa kultúrára álla-
mi forrásból éves szinte 36 millió fo-
rint támogatást kap, ugyanakkor en-
nek több mint tízszeresét fordítja
ilyen célokra, s teremti meg az ehhez
szükséges forrásokat.

De nem járt sokkal jobban a tudo-
mányos terület sem, a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapnak,
amelynek 56 milliárdos költségveté-
séből – amiből 10 milliárd eleve köte-
lező költségvetési befizetés, további 9
milliárd forint pedig egyéb kötelezett-
ségek, nemzetközi hozzájárulások –
5 milliárd forintot kell zárolnia.

Persze nem mindenhol húzták
ilyen szorosra a nadrágszíjat: a Mi-
niszterelnökségnél 3,62 százalék a
megtakarítási előirányzat, s nem fe-
nyegeti veszély a debreceni stadion
építést sem: a bejelentett kormányzati
intézkedések nem érintik a cívisvá-
rosban megvalósuló létesítmény fi-
nanszírozását, a stadion a tervek sze-
rint a jövő áprilisra elkészül.

(bj)

Újabb parkolási lehetőségek a belvárosban

Megnyílt a Rézgombos-ház mélyparkolója

Tiszta udvar – Rendes ház

Május 31-ig lehet pályázni!

Szemben áll a tulajdonhoz való jog-
gal, a vagyoni értékű jogok védelmé-
vel, hogy 2013. július 1-jétől szüne-
teltetik a közszférában nyugdíj mel-
lett dolgozók nyugdíjának folyósítá-
sát mindaddig, amíg a munkaviszo-
nyuk fennáll – állapította meg Szabó
Máté alapvető jogok biztosa. Az om-
budsman a módosítás megsemmisíté-
sét kérte az Alkotmánybíróságtól.

A nyugdíjszabályok változását kö-
vetően nagyszámú panasz érkezett az
ombudsmanhoz, magánszemélyektől,
érdekképviseleti szervektől – közöt-
tük a Pedagógusok Szakszervezeté-
től, az Értelmiségi Szakszervezeti Tö-
mörüléstől, a Magyar Orvosi Kama-
rától, a SOTE Közalkalmazotti Taná-
csától. A kettős juttatás tilalmának be-
vezetése a legtöbb panaszos szerint
diszkriminatív, mert csak a közszférá-
ra, az állam által foglalkoztatottakra
vonatkozik, és a magánszférára nem
terjed ki. A nyugdíj szerzett jog, ami
nem vonható el, illetve sérelmezték
azt is, hogy a tilalom a már nyugdíj-
ban lévőkre is vonatkozik, nem csak a
jövőben nyugdíjassá válókra.

Mások azzal érvelnek, hogy a
nyugdíjat az arra jogosultak nem szo-
ciális rászorultság alapján kapják,

hanem a hosszú időn át teljesített be-
fizetésekkel megvásárolták maguk-
nak. Nem tartják etikusnak, hogy ha a
munkavállalók évtizedeken át eleget
tettek a járulékfizetési kötelezettsé-
güknek, most, hogy az államnak kel-
lene eleget tennie a saját kötelezett-
ségének, olyan új feltételt visz a rend-
szerbe, ami rontja a korábbi befizetők
helyzetét.

Szabó Máté ombudsman az indít-
ványában nem azt vizsgálta, hogy a
nyugdíjrendszer átalakítása alkotmá-
nyos-e, hanem azt, hogy védelem
alatt állnak-e a folyósított nyugdíjak.
A biztos a szabályozást és a panaszo-
kat áttekintve arra a következtetésre
jutott, hogy a jogosultsági feltételek
teljesítését követően folyósított nyug-
díjra való jogosultság vagyoni értékű
jog, amely a tulajdonhoz való jog
alkotmányos védelme alatt áll. Ezt tá-
masztják alá az Alkotmánybíróság
nyugdíjrendszert érintő, nagy jelentő-
ségű határozatai is.

Igaz, a tulajdonhoz való jog nem
korlátozhatatlan alapjog, de a korláto-
zásra csak közérdekből, azzal arányo-
san kerülhet sor.

(ny.f.)

Annak is jár, aki dolgozni akar

A nyugdíjhoz való jog

Óriási vihart keltett, de május 15-
étől életbe lépett a gyorsvonati és
egyes sebesvonatokra is kiterjedő
pótdíj.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
a számtalan felmerült probléma or-
voslására egy úgynevezett pótjegy-
bérletet vezet be a 6 év alatti és a 65
év feletti utasok számára, havi 1500
forintért – ez tíz darab 100 kilomé-
terig terjedő utazás gyorsvonati pót-
jegyének árával egyenértékű, mely-
nek 30 napos érvénytartamán belül
gyorsvonati pótjegy váltása nélkül
utazhatnak.

A kedvezményes gyorsvonati
felár-bérlet csak pénztárban vásárol-
ható, érvénytartama a 30 napos bér-

letével egyezik meg, nem visszaté-
ríthető.

A MÁV 2013. július 31-éig enge-
di, hogy hozzászokjanak az utasok
az új rendszerhez, eddig a gyorsvo-
nati pótjegyköteles vonaton a jegy-
vizsgáló akkor is pótdíj felszámítása
nélkül adja ki a gyorsvonati pótje-
gyet, ha azt az utasnak a felszállási
állomáson lett volna lehetősége elő-
zetesen megvásárolni.

Arról, hogy mely vonatokra kell
gyorsvonati pótjegyet váltani, a
www.mav-start.hu honlapon ponto-
san tájékozódhatnak.

(kj)

Magyar Államvasutak Zrt.

Figyelem, már kell a pótjegy!



4 Gödöllői Szolgálat 2013. május 22.Civil

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 számla-
számára: 
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

A Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület felhívása

Egésznapos fesztivál várja az
érdeklődőket az arborétum-
ban május 25-én. Az ArboFeszt
célja, hogy bemutassa az arbo-
rétum és környezete élmény-
tárát, illetve kicsiket és nagyo-
kat kicsalogasson a szabadba,
hogy bemutassa azokat a lehe-
tőségeket, amiket a létesít-
mény kínál. 

1902-ben alapították a József főher-
ceg nevét viselő arborétumot, ami a
’30-as évekre az ország egyik legje-
lentősebb bemutató és kísérleti kertjé-
vé vált, a II. világháború és az azt kö-
vető évtizedek azonban jelentős ká-
rokat okoztak a növényállományban.
Az 1970-es évektől ismét Gödöllő és
Isaszeg kiemelten kedvelt kiránduló
helye lett, hiszen addigra jelentős is-
meretanyagban és rengeteg látnivaló-
ban bővelkedett, majd ismét Csipke-
rózsika-álomba merült. 2012-ben 
végre jó kezekbe került a kincseket
rejtő terület: szakemberek gondos és

értékőrző munkájával a Pilisi Parker-
dő Zrt. visszaadja az arborétum régi
élményét a térségben élők számára.  

Különböző attrakciók fogják érde-
kesebbé valamint színesebbé tenni az
arborétum és a hatvanhét hektáros tó-
rendszer környezetét, szolgáltatásait.
A terület két kiemelt partnere a
KÁTKI és Pilis Parkerdő Zrt. A KÁT-
KI neve nemrég változott meg: a Ha-
szonállat- Génmegőrzési Központ ne-
vet kapta, ami országos koordinációs
feladatokat lát el a továbbiakban.
Várhatóan egyedülálló gyűjteménye
alakul ki itt a magyar őshonos álla-
tainknak, és demonstrációs központja

lesz számos agrár és környezetvédel-
mi technológiának. A központ terü-
letén már most is múzeumok és több
bemutató terület van, amik folya-
mosan nyílnak meg a látogatók előtt
is.

Az ArboFeszt egész nap várja a lá-
togatókat, többek között sportrendez-
vények, gyermekprogramok, koncer-
tek, főzőverseny várja az érdeklődő-
ket.

A gyerekeket többek között ügyes-
ségi versenyek, állatsimogató, tanös-
vény bejárás és kézműves foglalko-
zások várják. 

A felnőttek különleges feladatokban
is összemérhetik tudásukat: a főzőver-
seny mellett például favágásban ügyes-
kedhetnek a vállalkozó kedvűek. 

Mindezek mellett megismerked-
hetnek a Kárpátok értékeivel, az er-
dők-mezők ehető növényeivel, s a fi-
nom falatok mellé bort is kóstolhat-
nak.

A sportrajongókat tájfutás, ameri-
kaifutball-bemutató és jóga várja a
helyszínen. 

A részletekről, a pontos programok-
ról a www.facebook.com/ArboFeszt
oldalon tájékozódhatnak az érdeklő-
dők. bj

A gimnázium felsőbb éves diákjai a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 821 ezer forintos támogatása segítségével egy négynapos ki-
ránduláson vehettek részt Partiumban február 28. és március 3. között. A gyerekek útközben megtekinthették Gyulán Erkel Fe-
renc szülőházát és Nagyvárad nevezetességeit. A diákok a határon túl Nagyszalontán kaptak szállást a Szent Ferenc Alapítvány
árvaházában. A magyarországi tanulók a helyi magyar gimnázium tanulóival vehettek részt közös programokon: együtt táncol-
tak a táncházban és a sulidiszkóban, csillagászati előadáson vehettek részt, fociztak és közös kirándulásokat tettek. Így megláto-
gatták a helyi nevezetességeket és Aradon megkoszorúzhatták a vértanúk szobrát. Közös szociális munkát is végeztek: a kör-
nyékbeli falvakban rászorulóknak segélyt osztottak. Volt, aki tudásáról is beszámolt: a gimnázium három tanulója részt vett
Nagyszalontán a II. Arany János Irodalmi Vetélkedőn is. A programok Arany János 196. évi születésének megemlékezésével zá-
rultak, ahol gimnáziumunk tanulói megkoszorúzták a költőóriás szobrát.

A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület te-
vékenységével is megismerkedhettek az
érdeklődők az Én Európám, az Én Na-
pom címmel megtartott rendezvényen
Budapesten, május 11-én. Az Európai
Bizottság, a TEMPUS Közalapítvány és
a Külügyminisztérium szervezésében
lezajlott program során az európai uniós
tagsággal kapcsolatos hazai eredmé-
nyekről számoltak be a résztvevők. 

A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
projektjei közül a testvérvárosi feszti-
vál és a múlt évi balatonlellei Nemzet-
közi Ifjúsági Tábor tapasztalatait osz-
totta meg az érdeklődőkkel. A harminc
perces programban internetes kapcso-
lás és felvételek segítségével Gödöl-
lőről, a finn Forssából, a lengyel
Zywiecből, a szlovákiai Dunaszerda-
helyről és Párkányból, valamint az er-
délyi Csíkszeredából jelentkeztek be a
fiatalok, akik elmondták, mit jelent

számukra Európa, az elnyert támogatá-
sok, és milyen élményekkel gazdagod-
tak a lebonyolított rendezvényeknek
köszönhetően. Városunkból a királyi
kastélyt kapcsolták, ahonnan a Török
Ignác Gimnázium és a Waldorf iskola
diákjai számoltak be tapasztalataikról
magyar és angol nyelven. 
A gyerekek többek között elmondták,
hogy a  kulturális élmények mellett na-
gyon fontos számukra, hogy sok barát-
ra tettek és tehetnek szert ezeknek a
eseményeknek köszönhetően. A bemu-

tatkozáshoz tartozó kulturális prog-
ramban a Frédéric Chopin Zeneiskola
Ifjúsági Fúvószenekarát hallhatták
Fodor László vezetésével, Potvorszki
Anita, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium diákja énekelt, majd a du-

naszerdahelyi Dunaág Néptáncegyüt-
tes produkcióját láthatták a budapesti
színpadon. A kastélyban a Gingallo
együttes előadásában – Tápai Dóra és
Jelinek Eszter tanítványai – egy Pün-
kösdölőt láthatott a közönség.

jk  

Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Baráti Egyesülete közgyűlése

Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Baráti Egyesülete 2013. június 1-én 11 órától közgyűlést tart
az Egyesület tagjai számára. 
A közgyűlést követően déltől majálist rendezünk a gimnáziumban, melyre sok szeretettel várjuk a volt petőfis diákokat is. A
közgyűlésen résztvevő tagoknak az ebéd ingyenes, a tagsággal nem rendelkező volt petőfisek számára 800 forint, ami a hely-
színen fizetendő.
A közgyűlésre és a majálisra kérjük, előzetesen jelentkezzen 2013. május 27-ig a www.goo.gl/QJXOL internetes címen
vagy a Baráti Egyesület postacímére küldött levélben (2170 Aszód, Hatvani u. 3.) 
Lehetőség lesz osztálytalálkozók szervezésére is. Kérjük, ilyen jellegű terveiket a megjegyzés pontban jelezzék!
Kérdés, vagy észrevétel esetén kérjük levelét a maria.ronai@freemail.hu címre, vagy a fenti postacímre küldje!

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
több fordulóból álló fotópályázat
meghirdetésével kívánja megszólí-
tani Gödöllő minden fényképezni
szerető lakóját. 

A pályázat célja annak ösztönzése,
hogy városunkról minél több saját ké-
szítésű szép, igényes felvétel készül-
hessen, mely által bemutatásra kerül-
nek egy adott évszakhoz kapcsoló-
dóan városunk jellegzetes természeti,
építészeti, társadalmi, kulturális ér-
tékei. 
További cél, hogy a Lokálpatrióta
Klub Facebook-oldalán elhelyezve
egy felületen, könnyen elérhető mó-
don nyíljon lehetőség a képek mások
számára történő megosztására.
A pályázat tematikája: „Négy év-
szak Gödöllőn”, aminek keretében
jelen kiírás témája: „Gödöllő ta-
vasszal” 
A kiírás minden évszakban meghirde-
tésre kerül. Minden pályázó saját al-

kotásával vehet
részt. Az obsz-
cén, kirekesztő,
agresszív jellegű,
a pályázat eredeti
céljával ellen-
tétes képeket a kiíró a pályázatból
kizárja. Kérjük a pályázókat, üzenet-
ben küldjék el alkotásaikat. 
Elbírálás folyamata: a beérkezett
„lájk”-ok alapján. Aki a legtöbbet
kapja, az nyer.
A pályázat aktuális (tavaszi) forduló-
jának lezárása: 2013. május 31.
Díjak: Minden pályázónak elektroni-
kus úton küldött, névre szóló oklevél-
lel köszönjük meg részvételét, ezt kö-
vetően Évszakonként díjazzuk a leg-
jobbakat. A díjak átadására a téli pá-
lyázat lezárását követően 2014. már-
cius 8-án egy nagyszabású rendez-
vény részeként kerül sor.
Jelentkezés: Facebook keresés opció
– Lokálpatrióta Fotópályázat

Pelyhe József elnök

Költözzön ki a város egy napra az arborétumba!

Irány az ArboFeszt

Az Én Európám, az Én Napom

A barátságokat is erősíti az EU

Török Ignác Gimnázium – Határtalanul Nagyszalontán 

A Lokálpatrióta Klub fotópályázata
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A breviárium római katolikus
papi imádságos könyv, ami az
imákon kívül zsoltárokat, him-
nuszokat, bibliai részeket és a
szentek életéből való részlete-
ket is tartalmaz, de gyakran így
nevezik a – legtöbbször írók,
költők, gondolkodók – szemé-
lyes gondolatokból készült
szemelvényes gyűjteményt is. 

Papp Lajos szívsebész is ilyen sze-
mélyes gondolatokat gyűjtött egybe,
amikkel a lelket kívánja gyógyítani. 

Mint írja, több évtizedes szívse-
bészi tevékenysége során megtapasz-
talta, nem elég a szívet vagy az egyes
szerveket kezelésbe venni, a gyógyu-
lás csak akkor lehet teljes, ha az egész
embert, így a lelket is gyógyítjuk. 

Ez azonban csak az első lépés, egy
kis része annak az útnak, amit a Kár-
pát-medencében élők gyógyítása je-
lent. Papp Lajos most ezt az utat járja,
gondolatainak, szemléletének megis-
mertetésével igyekszik változtatni
azokon a statisztikai adatokon, amik

szerint hazánk a daganatos-, szív- és
érrendszeri betegségek, illetve az ön-
gyilkosságok adatait tekintve a világ
élmezőnyébe tartozik. 

Pedig ennek nem kellene így len-
nie, s mi magunk is sokat tehetünk
azért, hogy ez megváltozzon! Olyan
gondolatokat gyűjtött egybe, amik-
nek a legtöbbjét elolvasva mindenki
bólint: igen, ez így helyes, ennek így
kell lenni. De, hogy akkor mégis,
miért nem így élünk, cselekszünk?
Miért van az, hogy szinte a nap min-
den percében ártunk magunknak, má-
soknak, a világnak? 

Papp Lajos ezekre a mindennapi
hibáinkra, bűneinkre mutat rá, ami-
kért egyrészt önmagunk vagyunk fe-
lelősek, másrészt az a XX. század,
ami a technikai fejlődésével alapjai-
ban formálta át környezetünket, ér-
tékrendünket és gondolkodásunkat.
Az óriási fejlődés közben pedig meg-
feledkeztünk az igazán fontos dol-
gokról: a szeretetről, gyökereinkről,
kötelességeinkről. Teszi mindezt sze-
retettel, alázattal, megbocsátással. 

Ebben a kötetben gondolataival
járja körül a csendet, a lélek békéjét,
az isteni tudást, amelyet mi földi em-
berek megközelíteni sem tudunk, az
élet szentségét, a család fontosságát,
magyar gyökereinket, a szakrális or-
voslás feladatait. Elmélkedik a sza-
badságról, történelmünkről, nagy-
jainkról, s egyben példákat állít
elénk. S mindezt áthatja a hit, az em-
ber- és a hazaszeretet. 
(Papp Lajos breviáriuma – Gyógyító

gondolatok)
jk

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy humanista gondolatai

A Könyv Ünnepe rendezvénysoro-
zat egyben a gödöllői, és a városhoz
kötődő írók ünnepe is lesz az idén.
Május 28-tól június 6-ig a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központban könyvbemutatók, iro-
dalmi estek, író-olvasó találkozók
várják az érdeklődőket, s ennek ke-
retében adják át a Gödöllői Irodalmi
Díjat is. 

A könyvbemutatók sorát május 28-
án Sz. Jánosi Erzsébet Kirakatme-
sék című könyve nyitja. Az interjú-
kötet egyfajta visszatekintője a Le-
vendula Galéria 2012-es Kirakat ki-
állításainak, melyek során huszon-
nyolc képzőművész – a tavalyi Nők
Éve jegyében természetesen hölgyek
– mutatta be munkáit. A könyv –

amit Schäffer Erzsébet újságíró
mutat be – a velük készült beszélge-
téseket tartalmazza.

A  május 31-ei  Karcvonások című
IRKA esten két szintén gödöllői kö-
tetet ismerhetnek meg az érdeklő-
dők: az Irodalmi Kerekasztal 2013-
as antológiáját és Kenéz Árpád:
Állati növénykert című könyvét.
A Gödöllői Irodalmi Díj átadására
június 1-jén, 17.30-kor kerül sor.

Nem lesz könnyű feladata a zsűri-
nek, ugyanis – mint azt Fülöp Atti-
láné, a könyvtár igazgatója lapunk-
nak elmondta – több mint hatvanan
adták be írásaikat, s a pályaművek
száma meghaladja a százat. A beér-
kezett írásokat Czigány György Jó-
zsef Attila-díjas költő, a Magyar
Köztársaság Érdemes Művésze,
Galántai Zoltán író, jövőkutató, és
Kemény István József Attila-díjas
költő bírálják el. A díjátadás után a
Cantus Ludus Énekegyüttes estje
várja az érdeklődőket, Zenés irodal-
mi korfestés a századelő Budapest-
jéről címmel. 
Június 3-án Pataki Pál új könyvét
mutatják be,  Ha küzdesz, veszít-
hetsz, ha nem küzdesz, veszítettél
címmel, június 4-én pedig  Czigány
György és Simon Erika könyvbe-
mutatóján mindkét szerző két-két
könyvét ismerhetik meg az érdek-
lődők. Czigány György a Zsoltár –
Vers és versháttér, valamint a Rév-

falu álom című könyveit mutatja
be, Simon Erika pedig két különle-
ges művésszel beszélgetett, ennek
eredményeként született meg a
Csak a derű óráit számolom című
könyv, melyben Csukás István
költővel ismerteti meg az olvasó-
kat, valamint az  „És mégis meg-
szólal a pálcabeszélgetés Med-
veczky Ádám karmesterrel” című
kötet. 
A rendezvénysorozat utolsó nap-
ján, június 6-án, 14 órakor a „Sze-
cesszió nyomában” és az „Olvass
velünk” játékok ünnepélyes ered-
ményhirdetésére kerül sor, majd
Ambrus Gizella   „Csak egyetlen
ház” című  négygenerációs család-
regényét mutatja be  Szlávik Já-
nosné helytörténész-könyvtáros és
Mischinger Gábor, a BME okta-
tója, családfakutató. Valamennyi
könyvbemutató 18 órakor kezdő-
dik, a rendezvényekre minden ér-
deklődőt szeretettel várnak. jk

Az idén Veresegyház adott otthont a
KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége) által megrendezett Éneklő If-
júság Pest megyei minősítő versenyének.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola a versenyen
négy kórussal vett részt sikeresen. 

A Nem tagozatos Kórus Sándor Lívia vezény-
letével ezüst minősítést kapott, a Kicsinyek Kó-
rusa (3-4.osztályosok) Somogyiné Kovács And-
rea vezetésével arany minősítést diplomával, a 
7-8. osztályosok kórusa arany minősítést, az iskola
Cantare kórusa pedig (5-6. osztályok) Tóth Edit
vezetésével arany minősítést kapott diplomával.

A kórusok mellett a pedagógusok is kivívták a
zsűri elismerését: Somogyiné Kovács Andrea kü-
löndíjat vehetett át a műsorválasztás ötletessé-
géért, Tóth Editnek pedig Pertis Jenő művének
kiváló előadásáért ítélték oda a zsűri különdíját. 

bj

A gödöllői Ottlik Kör és a Váro-
si Múzeum közös szervezésé-
ben – az Ottlik-centenáriumi
programsorozat lezárásaként
– szakemberek és irodalom-
kedvelők Ottlik Géza „Iskola a
határon” című regényének
helyszínén, Kőszegen tiszte-
legtek az író emléke előtt. 

2012-ben, Ottlik Géza születésének
100. évfordulóján, az író életében
meghatározó jelentőségű három vá-
ros, Budapest, Kőszeg és Gödöllő kö-
zös, összehangolt programokkal em-
lékezett a jeles évfordulóra, aminek
keretében tavaly ősszel a kőszegi iro-
dalombarátok látogattak Gödöllőre,
idén pedig a gödöllőiek ismerkedtek
az ottani helyszínekkel Kőszeg Város
Önkormányzata és a kőszegi Polgári
Kaszinó vendégeiként. 

Akik legalább nagyvonalakban is-
merik Ottlik Géza életútját, tudják,
hogy írói, műfordítói munkássága
mellett nemzetközi színvonalon mű-
velte a bridzsjátékot és élversenyzői
szinten atletizált. Az irodalmi túra
résztvevői meglátogatták Ottlik ifjú-
korának meghatározó helyszínét, a
kőszegi katonai alreál iskolát, amiről
Dombóvári László, a gödöllői Ottlik
Kör elnöke így számolt be lapunknak:
„Szakavatott kalauzaink, Fűzfa Ba-
lázs irodalomtörténész és Németh

János, a kőszegi Polgári Kaszinó el-
nöke az irodalom és a történettudo-
mány olyan mélységeibe vezetett
minket, amire valóban nem számítot-
tunk! Arról is gondoskodtak, hogy fi-
zikai valójában átélhessük az „Iskola
a határon” regény egy-egy cselekmé-

nyét, mondandóját: az Iskola parkjá-
ban keresgéltük a „szerencsediót” –
ami egyszerű halandó számára csu-
pán szerecsendió; a Gyöngyös patak
hídjáról kinyújtott tenyerünk mozdu-
lataival markunkba zárhattuk az
1920-as évek katonai kisiskolásainak
olyannyira hiányzó – Ottlik értelme-
zése szerinti – szabadság-élményét,
és lefuthattuk – ki-ki fizikai erőnlété-
nek megfelelő iramban – a híres 100
métert ott, ahol Ottlik tizenévesen ed-
zett a versenyekre.” 

Dombóvári László úgy fogalmazott,
az út egyfajta spirituális találkozás
volt az íróval: aki saját vallomása sze-
rint nem azért írt, mert el akart mon-
dani valamit a világról, hanem azért,
hogy megértse azt. Aki érthetővé tette
a bajtársiasság manapság alig-alig –

vagy tán sohasem? – hallható fogal-
ma mögött rejtőző értékvilágot, ami
több a barátságnál, több a szere-
lemnél.

Az irodalmi túra résztvevői meg-
koszorúzták Ottlik Géza mellszobrát,
amit május 9-én avattak fel Kő-
szegen. Gödöllő Város Önkormány-
zata nevében Gaálné dr. Merva
Mária, a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatója, az irodalmi kör képvise-
letében pedig Dombóvári László
helyezett el koszorút.                         (M)

Lezárták az „Ottlik 100” programsorozatot

Irodalmi túra Ottlik városában

Ezüstös, aranyos  erkelesek

Díjazott kórusok és tanárok
Bemutatókkal és díjátadással ünnepelünk

A Könyv Ünnepe Gödöllőn

Czigány György
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Sajnos, ma is keveset tudunk a gö-
döllői Moór Jánosról, akinek talál-
mánya egy, az addigitól eltérő kút-
szivattyú rendkívüli jelentőségű
volt a maga idejében, mivel az új
technológia a korábbinál korsze-
rűbb, higiénikusabb vízszivattyú-
zást tett lehetővé.

Moór János 1897-ben született, a négy
elemi elvégzése után vízhordóként dol-
gozott, majd géplakatosnak tanult. Az
első világháborúban, 1918 nyarán a
frontra vezényelték, majd hazatérve
Gödöllőn, Vácon és Kecskeméten szol-
gált fegyvermesterként, majd őrmes-
terként, végül századparancsnok-he-
lyettesként.

Lakása és műhelye a Kossuth Lajos ut-
ca 1. szám alatt állt. Az általa 1933
októberében szabadalmaztatott kútszi-
vattyú egy zárt rendszerben működött.
Míg korábban a kút törzse nagy rész-
ben vízzel volt tele, s a forgattyúszer-
kezet is vízben működött.

Moór János elsősorban a szivattyú
élettartamának meghosszabbítását látta
a találmányban: 

„A találmány szerinti kútszivattyú-
nak az eddigi kútszivattyúkkal szem-
ben, kisebb hajtóerőszükségletén és
egyenletesebb vízszolgáltatásán kívül,
még az az előnye is van, hogy javítása
azokénál jóval egyszerűbb, mivel go-
lyóscsapágyait a helyszínen is ki lehet
cserélni, a szivattyú leszerelése és mű-
helybe szállítása tehát felesleges. Nagy
előnye továbbá még az is, hogy a go-
lyóscsapágyak élettartama a siklócsap-
ágyakénál nagyobb, kopásuk azokénál
kisebb és sokkal kevesebb kenést is

igényelnek.” – áll a szabadalmi leírás-
ban. 

Zárt rendszere, s emiatt higiéniku-
sabb működése miatt az újfajta kút
népegészségügyi jelentőséggel is bírt.
Emiatt felkarolta az Országos Köz-
egészségügyi Intézet, s a korábbi nyi-
tott kutakat a Moór-kútra cserélték, s
országszerte, összesen mintegy 4000
ilyet helyeztek üzembe. 

Moór János gépműhelyét 1945 után
államosították, majd felszámolták, he-
lyére a járási pártbizottság költözött.
Moór ezt követően ipari szövetkezet-
ben dolgozott, majd kisiparos lett, s
1956 után disszidált.

A golyóscsapágyas szívó-nyomó
rendszerű öntöttvas kút egyik példá-
nyát 2002. június 21-én hajdani háza
előtt állították ki; az egykori gépmű-
hely helyén álló épület falán emléktáb-
lát helyeztek el.

bj

Gödöllői emléktáblák

A Moór-kút

Czédly Mónika munkái Aichachban

Sisi, a szépség angyala
Bajorországi testvérvárosunkban,
Aichachban, az unterwittelsbach-i
Sisi-kastélyban ez évben rendezték
meg 2000 óta a 14. Sisi kiállítást
„Sisi, a szépség angyala” címmel. A
bemutató fényét Czédly Mónika Si-
si ruhái is emelték.

A kiállítás május 9-i megnyitóján vá-
rosunkat dr. Fábián Zsolt nyugalma-
zott alpolgármester képviselte. Meg-
nyitó beszédében Klaus Habermann
polgármester meleg szavakkal emlé-
kezett meg a 2000 óta kialakult test-

vérvárosi kapcsolatról és virágcsokor-
ral köszöntötte az esemény megnyitó-
ján részt vevő Czédly Mónikát.

A kiállításhoz kapcsolódóan
Christian Knauer, Aichach-Fried-
berg járás főnöke mutatta be az „Er-
zsébet hercegnő és a legendás Wit-
telsbach család” című hangos séta
programot, aminek keretében a ren-
delkezésre bocsátott készülék hang-
szóróján keresztül 6 állomás érintésé-
vel másfél órás séta során ismerhetjük
meg a Wittelsbach család 900 éves
történetét. (bk)

MEGHÍVÓ
Hősök Napja, Hadisírszentelés
Gödöllő–Máriabesnyői temető

2013. május 25., 1400

Tisztelettel meghívjuk Önt a Kereszténydemokrata Néppárt Pest megyei Szervezetének
kiemelt rendezvényére, ahol a Hősök Napja alkalmából felszentelésre kerül a temetőben lévő hadisír.

Ünnepi megemlékezést tart: Harrach Péter frakcióvezető

Fővédnök: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
A hadisírt felszenteli: Turai János plébános, Csuka Tamás református lelkész

Közreműködik: Gödöllői Fúvószenekar, Ella Attila vezényletével, G. dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója,
Nemcsák Károly színművész, Honvédelmi Minisztérium, Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály munkatársa,

Benedek Krisztina népdalénekes és a Kiskalapos énekegyüttes.

A temetői megemlékezés kb. 15.20-kor koszorúzással ér véget. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Kereszténydemokrata Néppárt Pest megyei Szervezete

Az emlékművet a Történelmi Vitézi Rend támogatásával készítette a Varga és Fiai Kft.

Régi szépségükben tündökölnek a
Grassalkovich-kastély kőkorlátjai,
az azokat díszítő oroszlánszobrok
és a látogatók körében rendkívül
népszerű őrbódék.

A főhomlokzat előtti mellvéd
1743 körül készült, s legutóbb a
kastély 1996 augusztusi újranyi-
tása előtti esztendőben restaurál-
ták. Az azóta eltelt több mint
másfél évtizedben azonban je-
lentős állagromlás következett
be, aminek fő oka, hogy mind
alulról, mind felülről folyamato-
san kapta a nedvességet.

Még márciusban kezdődtek
meg a munkák Varga Zoltán
Zsolt kőfaragó, szobrászművész veze-
tésével. Megtudtuk, mindkét korlátot
elbontották, s ezután derült ki, hogy a fő
problémát az okozta, hogy a kastély
előtti kertek szintje magasabban volt,
mint a kövezett előtér, ezért a víz a kor-
látokhoz folyt, s alámosta azokat. Ezt
követően Varga Zoltán Zsolt úgy dön-
tött, nem csak a szerződésben vállaltak-
nak megfelelő szigetelést végzi el, ha-

nem vállalva a többletmunkát és -költ-
séget, mindkét oldalon drénezéssel szi-
várgót épített ki, ami hosszú távon is
megoldást jelent a problémára.

A mellvédeket, az oroszlánokat és az
őrbódékat megtisztították, az oroszlá-
nok letört fogait pótolták, és az őrbó-
dék is új díszgombokat kaptak, amiket
régi fotók alapján készítettek el.

(ny.f.)

Megkezdődtek a garanciális mun-
kák a kálvárián. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, a Norvég-projekt
keretében két éve felújított létesít-
mény korlátján és az építményen is
sérülések jelentek meg a tél végére.

A helyreállítási munkák során stabili-
zálják a korlátot, megszüntetik a repe-
déseket és kijavítják az építményen a
korlát sérülései következtében keletke-
zett hibákat. Mint azt a munkát végző
Varga Zoltán Zsolt kőfara-
gó, szobrászművész lapunk-
nak elmondta, azt a két ele-
met, amelyik kimozdult a
helyéről, kiemelik, és azt kö-
vetően teszik vissza, hogy a
falszöveti hiányosságokat –
ahol szükséges visszabont-
ják – pótolják. A többi eseté-
ben ez a munka az elemek
elmozdítása nélkül is meg-
oldható. A korlátok emellett

újabb erősítéseket kapnak, a korábbi-
nál több rozsdamentes fémkapoccsal
erősítik őket egymáshoz és az épület-
hez. Dolgoznak a lépcsőkön is, néhá-
nyat ugyanis meg kell hosszabbítani. A
garanciális javításhoz az anyagot a Re-
neszánsz Kőfaragó Zrt. biztosítja, a ki-
vitelezést Varga Zoltán Zsolt végzi.

A tervek szerint május végére –
amennyiben az időjárás engedi – ismét
visszakaphatja teljes szépségét a kálvá-
ria. (k.j.)

Megújult a kastély előtere

Megkezdődött a javítás

Ismét dolgoznak a kálvárián
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az Alsóparkban és a Kastélyparkban is
párhuzamosan zajlottak a megméreté-
sek. A közel ezer négyzetméteres sátrak
alatt a kutyák és gazdáik készültek a 
szereplésre – a küllemi bírálatokra –
vagy éppen pihentek, a sátrak előtt pe-

dig a szektorokra bontott területen egy-
szerre több versenyt rendeztek a külön-
böző fajtaklubok. A Kastélyparkban
nagy létszámmal voltak jelen az angol-
ausztrál pásztorkutyák: a kupára közel
400 nevezés érkezett, és ebből is a leg-

nagyobb létszámmal II. Erzsébet angol
királynő kedvencei, a welsh corgik kép-
viseltették magukat 75 kutyával. Gö-
döllőn voltak a kutyavilág legkisebbjei,
a csivavák, és a legnagyobbjai, a dogok,
illetve az ír farkas-
agarak, ami egykor
Erzsébet királyné
(Sisi) kedvenc ku-
tyája volt. Szomba-
ton az Alsóparkban
a magyar pásztor-
kutyák világkupája
mellett többek kö-
zött az előbb már
említett dogok, az
orosz fekete terri-
erek és a társasági
kutyák versenye zajlott.
Gödöllőre a világ szinte minden pontjá-
ról érkeztek hozzánk Argentinától
Ausztráliáig. Mind a kiállítók, mind a
nemzetközi bírók elismeréssel nyilat-

koztak nem csak a
gyönyörű hely-
szín, hanem a 

szervezés és lebonyolítás
miatt is. A rendezvény turisz-
tikai szempontból is rendkí-
vül jó volt a városnak, mert
megteltek a szálláshelyek és
a kastélyban tartották a 400
fős gálavacsorát,  illetve
több klubkiállítás díszva-
csoráját is. A MEOE elis-
merését és köszönetét fejez-
te ki a városnak, hogy nagy-
ban hozzájárult a világkiál-
lítás sikeréhez.
A rendezvényhez kapcsoló-

dóan május 18-án
a Városházán ren-
dezték meg a 
„Patronus Canis”,
kóbor kutyák ke-
zelése – állatvé-
delmi konferen-
ciát. A tanácsko-
záson a hazai álla-
potok mellett a
nemzetközi ta-
pasztalatokról is
képet kaphattak a

résztvevők. Megtudhattuk többek kö-
zött, hogyan változott meg a kutya sze-
repe a farkas háziasításától napjainkig,
melyek a kóborrá válás legjellemzőbb
okai, hogyan vélekednek a szakembe-
rek a gazdátlanná vált, illetve beteg álla-
tok eutanáziájáról. Dr. Koleszár István,
a rendezvény egyik főszervezője la-
punknak elmondta, a tanácskozás témáit
úgy állították össze, hogy a kóbor álla-
tokhoz kapcsolódó legfontosabb prob-
lémák és azok megoldási lehetősé-
geinek áttekintésére legyen mód. Érde-
kes adatokkal szolgált dr. Király Péter,
a Rex Kutyaotthon Alapítvány alapítója,
akinek előadásában elhangzott, hogy
egy 2010-es felmérés szerint a magyar
családok mintegy 64 százaléka tart va-
lamilyen állatot, s közel 2,5 millióra te-
hető a családoknál lévő kutyák száma.
Mint elmondta, a családok 38 százaléka
elsősorban házőrzőnek tekinti a kutyá-
ját, 36,2 százalékuk családtagnak, 13,4
százalékuk kedvencnek, 9,8 százalék
barátként, 1,8 százalék védelmezőként,
0,5 százalékuk pedig játszótársként te-
kint rá, s csaknem háromnegyedük gon-
dolja úgy, hogy annak fontos szerepe
van a gyermekek nevelésében. 
Hogy miért válik mégis oly sok kutya
gazdátlanná, és hogyan kezelhetjük ezt

a problémát? Mint az előadásokból ki-
derült, ez rendkívül összetett kérdés,
amiben a gazdasági helyzet, az emberi
tudatlanság és a felelőtlenség egyaránt
szerepet játszik. Az eseti elkóborlás, az

állat tudatos elhagyása, és gazda beteg-
sége vagy halála, valamint a lakóhely-
váltás egyaránt szerepel az okok között. 
Többen is felvetették a szaporulat sza-
bályozásának fontosságát. Így például a

rendezvényt köszöntő Gémesi György
polgármester is, aki a kóbor állatokkal
kapcsolatos gondok között említette,
hogy, mint agglomerációs településen,
Gödöllőn is sok esetben találkoznak a
szakemberek az autópályán a gépkocsi-
ból kitett kutyákkal, amiknek a száma a
gazdasági nehézségekkel együtt nő.
Hangsúlyozta a prevenció fontosságát, s
emlékeztetett arra, hogy a múlt évben a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége a
Magyar Ebtenyésztők Országos Egye-
sületével együttműködve Gödöllőn ren-
dezte meg azt a nagyszabású konferen-
ciát, ahol a felelős állattartást és az ah-
hoz kapcsolódó önkormányzati kompe-
tenciákat tekintették át. 
A tanácskozáson a jogi szabályozásokat
is áttekintették: dr. Péter Katalin, a
Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hi-
vatal állatvédelmi osztályvezetője is-
mertette az állattartást érintő legfonto-
sabb törvényi változásokat, s felhívta a
figyelmet arra, azok nem csak a kutyák-
ra vonatkoznak, hanem, többek között a
mezőgazdasági haszonállatokra is. 
Mint az előadásokból kiderült, ez rend-
kívül fontos, hiszen az állatvédelmi sza-
kembereknek sem kizárólag kutyákkal
van dolguk. Mint megtudtuk, az egyre
népszerűbb lótartás, vagy a veszélyes ál-
latok tartása is komoly feladat elé állítja
őket. 
A résztvevők a nemzetközi tapasztala-
tokkal is megismerkedhettek. A svájci
újságíróból lett állatvédelmi szakember
Suzy Utzinger elmondta, míg Romá-

niában és Szer-
biában a szegény-
ség miatt válik
gazdátlanná sok
kutya és gyakori
az állatkínzás,
Közép- és Nyugat
Európában sok
esetben a túlzott
szeretet, azaz az
állatok felhalmo-
zása okoz problé-
mát. Az afrikai or-
szágokban a la-
kosság tudatlan-
ságával, a beteg-
ségektől való fé-
lelemmel kell
szembenézni a
szakembereknek,
de például az ál-
latvédelemmel
foglalkozók nem
megfelelő kép-

zettségéből és a szaktudás hiányából
adódó gondokkal szinte a világon min-
denhol találkozott már. Az érdeklődők
megismerkedhettek az angol és az ame-
rikai tapasztalatokkal is, a magyar szár-
mazású Elisabeth Devlin segítségével
pedig a kaliforniai állatrendőrség mun-
kájába is bepillanthattak. 
Az előadók közül többen is kiemel-
ték, a kóbor állatok problémája nem
lehetséges csak jogi eszközökkel, ah-
hoz elengedhetetlen a szemléletvál-
tás. Ehhez pedig oktatásra van szük-
ség, amiben a pedagógusoknak és a
szülőknek egyaránt fontos feladataik

vannak. A konferencián több előadás-
ban is szóba került a chipezés és a köte-
lező regisztráció fontossága. Ezt tá-
masztották alá a hétvége tapasztalatai is.
A Kutya Világkiállítás ugyanis több
olyan négylábú látogatót is vonzott, aki
gazdi nélkül érkezett a helyszínre. Mint
kiderült, nem kóbor kutyákról volt szó,
hanem olyanokról, akik – talán meg-
érezve a több ezer fajtársat, illetve a pén-
tek esti vihar miatt megijedtek – elszök-
tek otthonról. Az aggódó gazdik a
chipeknek köszönhetően rövid idő alatt
visszakaphatták kedvenceiket.

bj

Május 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:

Kutyavilág Gödöllőn – World Dog Show 

Ötezer kutya, több ezer vendég
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Május 11-én, Hatvan városában
került megrendezésre a Nemze-
tek Kupája elnevezésű nemzet-
közi Taekwon-do verseny, ame-
lyen a Gödöllői Contact ITF Taek-
won-do Sportegyesület is részt
vett.

A gödöllői együttes idei második meg-
mérettetése volt ez, amelyen a magyar
versenyzők mellet szlovák, cseh, ro-
mán, szerb, horvát és szlovén csapatok,
összesen 30 egyesület 240 versenyzője
mérettette meg magát.
A gödöllőiek Kókai Zsolt, 4. Danos
mester irányításával három korcsoport-

ban indultak. A gyermek lányok mező-
nyében Bordács Sára aranyérmet szer-
zett -30 kg küzdelem kategóriákban.
Serdülő lány versenyszámban is jól tel-
jesítettek az IFT versenyzői: Meszlényi
Kíra jó formát mutatva -45 kg-os küz-
delemben arany, illetve formagyakorlat-
ban ezüstéremnek örülhetett. Az ifjú-
sági fiú versenyszámban a gödöllőiek
örömére Habermann Attila kie-
gyensúlyozott teljesítménnyel -55kg-
os küzdelemben ezüstig menetelt, míg
Benedek Dániel Tibor a -55 kg kate-
góriát bronzzal zárta. Péter Norbert is
kiválóan teljesített, de ezúttal nem si-
került dobogóra állnia.

A sportolók jó teljesítménye mellett fon-
tos megemlíteni, hogy az egyesület ré-
széről Könczöl Alexandra egész na-
pos versenybírói teendőket látott el, elő-
zetes felkérés alapján.
Az egyesület továbbra is szeretettel vár-
ja jelentkezését a Bio-Fitt Centerben
(Gödöllő, Állomás út 1-2/a) zajló edzé-
sein hétfőn és szerdán 17:30-19 óráig.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu
Telefon: 06-20/560-1148

-ki-

Harcművészet – Nemzetek Kupája

Gödöllői érmek Hatvanból

Kezdőknek és haladóknak 5
éves kortól. Gödöllő, Hajós us-
zoda június 17-július 5-ig. Na-
ponta 10:00–10:45, 10:45–11:30.

Díja: 16.000,-Ft/fő.
Érdeklődni lehet: Koleszáné
Mariann, Kolesza István: 06/20-
544-0749 

Úszótanfolyam

Három gödöllői csapat részvéte-
lével került megrendezésre a Va-
sas Folyondár utcai sportcsarno-
kában a mini korosztályos (2000.
január elseje után születettek) le-
ány röplabdázók országos ku-pá-
ja, amelyet a TEVA nyert meg.

Szabados István tanítványai magabiz-
tosan jutottak el a 22 csapatos mezőny
végső szakaszáig, ahol a végletekig kié-
lezett párharcokban a fináléig vereked-

ték magukat a lányok. Ha már ott volt
meg is nyerte a döntőt a Tatabányai Vo-
lán SE együttesét legyőzve 2:1 arány-
ban. A csapat legjobbjának járó különdí-
jat Tóth Bagi Réka vehette át, a legjobb
edző pedig Szabados István lett. Az Er-
kel csapata a 13., míg a Hajós alakulata
a 20. helyen zárta a versenyt ebben a ko-
rosztályban.
TEVA-GRC: Zeller Kinga, Tóth Bagi
Réka, Rausch Blanka, Filipovics Nóra,
Kiss Fanni, Kovács Anita, Rózsahegyi

Krisztina, Bajnóczi Fruzsina.
Erkel-Gödöllő: Halla Gréta, Hemmert
Yvon, Gubcsi Blanka, Lengyel Dalma,
Kalmár Viktória, Tóth Dorina, Tunyogi
Csenge Dominika, Balogh Zsuzsanna.
Hajós-Gödöllő: Udud Zsófia, Tetta-
manti Virág, Szabó Zita, Szabó Eszter,
Barta Karolina, Tóth Szandra, Monoki
Noémi, Kiss Rita, Győrfi Laura.           -li-

Röplabda – Remekelő hátország

TEVA-GRC tornagyőzelem

Továbbra sem megy a megse-
bzett Bikáknak a futsal NB I. rá-
játszásában. Baranyai Pál együt-
tese ezúttal hazai pályán játszott
a bajnoki 2. MVFC Berettyóújfalu
és a bajnok Rába ETO ellen. A
mérleg: Két sima vereség.

A gödöllői teremspecialisták előbb a
Berettyóújfalut fogadták és jól is tartot-
ták magukat a több sebből vérző hazai-
ak, de végül nem bírták el a gyorsabban
és frissebben játszó vendégek nyomását
és 8–4-re kaptak ki.
Az 1-6. helyekért zajló rájátszás utolsó
előtti fordulójában egyben a hazai szur-
kolóktól is búcsúzott a gödöllői együt-
tes. Az ellenfél a már bajnok és ezzel
címét megvédő Rába ETO volt. Szépen
búcsuzni, ez volt a mottó a hazaiak

öltözőjében és annak ellenére, hogy
mindössze hat mezőnysátékossal álltak
fel a gödöllőiek, mindvégig egyenrangú
ellenfelei tudtak lenni a győrieknek, per-
sze, ez csak a tisztes vereséghez volt ele-
gendő.
A Gödöllő egy fordulóval a bajnokság
vége előtt 39 pontjával a tabella 5. he-
lyét foglalja el. A Gödöllő a bajnokság
utolsó játéknapján a budaörsi Aramis
vendége lesz majd május 27-én.
Futsal NB I., 8. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – MVFC
Berettyóújfalu 4–8 (1–2) Gól: Jakab
Dávid (2), Ughy Márk (2)
Futsal NB I., 9. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Rába
ETO 6–9 (1–4) Gól: Lovrencsics Ba-
lázs, Jenei Ottó, Baranyai Pál, Jakab D.
(2), Pintér András. -ll-

Futsal – Hazai fiaskók részsikerekkel

Vállalható vereségek

A tavasszal remeklő Gödöllői SK
az elmúlt hétvégén a tabella 3.
helyén álló Örkény vendége volt,
akiktől 5–1-es vereséget szen-
vedtek, így visszacsúsztak a ta-
bella 5. helyére a mieink.

A hetek óta szerda-szombat ritmusban
játszó GSK számára túl nagy falatnak
bizonyult a bajnoki bronzérmes Örkény.
Két fordulóval a bajnokság vége előtt 47
pontjával az 5. helyen állnak a mienk.
Pest megyei I. osztály, 27. forduló
Örkény – Gödöllői SK 5–1 (4–0)
Gól: Bencze Zsolt

Megyei Kupa – Továbbjutás Pili-
sen

A remek gödöllői tavasz a Pest megyei
Kupában is érezhető, ugyanis Jenei Sán-
dor együttese, a jövő évi Magyar Kupa
előszobájának számító megyei sorozat-
ban immáron már a legjobb négy között
van, miután idegenben, Pilisen vívta ki a
továbbjutást a Gödöllő.
A megyei kupadöntőbe jutásáért az el-
lenfél az NB III. Alföld csoportjában 2.
helyen álló Dunaharaszti MTK lesz, a
mérkőzés május 22-én Gödöllőn
17:30-as kezdéssel látható majd a Tán-
csics M. úti Sportcentrumban.
Megyei Kupa, 6. forduló, negyed-
döntő: Pilisi LK – Gödöllői SK 1–3
(1–1) Gól: Kiglics Gábor (2), Nagy Ro-
land -tt-

Pest megyei I. osztály
28. forduló

Május 25., szombat 17 óra
Gödöllői SK – Budakalász MSE

(Táncsics M. Sportcentrum)

Labdarúgás – Négy között a kupában

Nem jött az újabb bravúr

Május 5-én, Százhalombattán
került megrendezésre a X. Ippon
Shobu Karate Diákolimpia. Az
országos döntőn 6 stílusszövet-
ség (46 egye-sület) mintegy 335
versenyzője mérte össze erejét
13 korcsoportban.

A gödöllői csapatból 17 fő a Hajós Al-
fréd Általános Iskolát, Ács Péter a
Szent Imre Katolikus iskolát, míg Sza-
bó Norbert a Petőfi Sándor iskolát kép-
viselte. A korosztályos válogatott kara-
tékásokat felvonultató mezőnyben Bár-
dos Triszten a sikeres áprilisi országos
bajnokság után ismét fantasztikus
versenyzéssel formagyakor-
latban a 4. helyen, míg
küzdelemben a 2. he-lyen
végzett. Kasper András és
Szabó Norbert mindkét ver-
senyszámában a legjobb 8-
ig, míg Kelemen András
küzdelemben, Ács Péter for-
magyakorlatban és küzde-
lemben, Bankó Barnabás

küzdelemben a tizenhat közé jutott a
népes mezőnyben.
A gödöllői csapat tagjai: Saino SE ver-
senyzői, edzőjük: Ács Tibor: Bankó
Barnabás, Péter Lea, Bárdos Triszten,
Kelemen András, Palkovics Bence,
Lengyel László, Lengyel Brigitta, Ben-
csik Emese, Ternyik László, Ternyik Pé-
ter, Ács Julianna, Ács Dorottya, Ács
Gergely, Kincs Domonkos, Slihoczki
Alexa (valamennyien a Hajós iskola ta-
nulói), Ács Péter (Szent Imre), Horváth
Dávid (Hajós, klubja: BVSC, edző:
Burján László), Fujinaga SE verseny-
zője, edzője: Szűcs Tibor: Kasper And-
rás (Hajós), Szabó Norbert (Petőfi).    -li-

Diákolimpia – Karate verseny

Bárdos Trisztán: ezüstérem

A Pelikán Horgász Egyesület június 2-
án (vasárnap) törpeharcsa halfogó 
gyermek horgászversenyt rendez a
városi iskolák tanulói részére. A ver-
seny első három helyezettje -lányok és
fiúk külön-oklevelet és értékes nyere-

ményt kapnak.
A rendezvény helye: Isaszegi tavak,
IV-es tó.
Jelentkezni legkésőbb május 29-ig az
alábbi e-mail címen:
Juhaszne.Orsolya@godollo.hu

Gyermek horgászverseny

Nem sikerült túl fényesen az idei
asztalitenisz-világbajnokság ma-
gyar szempontból. Tóth Krisztá-
nak a párizsi vb-n egyéniben a 2.
forduló jelentette a végállomást,
míg a Tóth Kriszta, Póta Georgi-
na kettős párosban a 16-ig jutott.

Gödöllői szempontból Tóth Krisztáért
szoríthattak városunk lakói a 2013-as
asztalitenisz-vb-n, de ezúttal nem sike-
rült a kiugró szereplés, köszönhetően a
sorsolás szeszéjének is. A gödöllői ki-
válóság egyéniben az olimpiai bajnok,
kínai Li Xiaoxia ellen kapott ki 4–0-ra és
búcsúzott már a második fordulóban.
Párosban, Póta Georginával az oldalán
a 32 közé jutásért a görög duót verték
4–0-ra, majd a 16 közé a luxemburgi
alakulatot 4–1-re. Mint később kiderült

ez volt a maximum, ugyanis japán ellen-
felükkel már nem bírtak Tóthék, 4–3-ra
kaptak ki, így a végállomást ezúttal a
legjobb 16 jelentette a mieink számára.
A férfi egyesben Pattantyús Ádám 64
közé jutása volt a legjobb, míg férfi pá-
rosban a 64, vegyes párosban a 32 kö-
zött ért véget a világbajnokság.

Aranyat érő döntetlen – Bajnok,
ezzel Extra ligás a Gödöllő

Az utolsó előtti játéknapot rendezték
meg az asztaliteniszezők NB I-es baj-
nokságában a férfiaknál az elmúlt hét-
végén. A listavezető gödöllőiek úgy vár-
ták a 2. helyen álló Cegléd elleni hazai
derbit, hogy ha nem kapnak ki, akkor
már aranyérmesek. Ádáz csatában, 9:9-
es döntetlennel ért véget a találkozó, így

bajnok a Gödöllő, ami azt jelenti, hogy
jövőre az Exra ligára készülhetnek a mi-
eink. A mindvégig kiélezett párharcban
fej-fej mellett haladtak a csapatok, a
végjátékban, 9:8-ra vezettek a vendé-
gek, amikor is ifj. Baráth Kornél állt is-
mét asztal mögé, akinek ez volt a har-
madik meccse a napon. A mérleg nem
volt túl biztató, ugyanis kétszer is vere-
séget szenvedett, így csak a legvérme-
sebbek bízhattak abban, hogy ezen a na-
pon meglehet a bajnoki cím. A fiatal
asztaliteniszező viszont összekapta ma-
gát és győzött, a 9:9-es döntetlen pedig
azt jelenti, hogy sporttörténelmet írt a
csapat. Az előző nyáron feljutó gárda
ugyanis újoncként lett bajnok, ezzel jo-
got szerezve arra, hogy a klubnak és ter-
mészetesen a városnak Extra ligában
szereplő férfi csapata legyen a követke-
ző bajnokságban.
A sikerkovácsok: Holhos Tamás, Daru
Zsolt, Monostori Péter, Ifj Baráth
Kornél, Takács Márton, csapatvezető:
Knapp Károly. -li-

Asztalitenisz – Világbajnokság, Párizs

Nyolcaddöntő, végállomás

Győzelemmel búcsúzott az NB
I/B-s bajnokságtól a Gödöllői KC
csapata, ezzel fellépett a 10. hely-
re a keleti csoportban a csapat.

Bartos Gábor együttese előbb bajnokot
avatott, miután a 21. játéknapon a Me-
zőkövesd elleni hazai találkozón érvé-
nyesült a papírforma, azaz Gödöllőn
nyert és lett bajnok a Mezőkövesd. A ju-

niorok szintén alulmaradtak az itt is
aranynak örülő kövesdiek ellen.
Az NB I/B keleti csoportjában első évét
taposó gödöllőiek a bajnokság zárása-
ként szintén hazai környezetben fogad-
ták a Balassagyarmati Kábel SE leg-
jobbjait. A GKC szépen zárta a bajnoki
évet, bent maradt a csapat, sőt sikerült
győztesen elhagyni a pályát a gyarmati-
ak ellen, ami azt jelentette, hogy végül

11 pontjával a 10. helyen végzett a Gö-
döllő a tabellán.
Mácsár Gyula junior csapata elfáradt a
végére, ismét kikaptak, ami azt jelen-
tette, hogy a koránt sem rossz 6. helyen
fejezték be a küzdelemsorozatot a fiata-
lok.
NB I/B. Keleti-csoport, 21. forduló
Gödöllői KC – Mezőkövesdi KC 29–35
(13–17) Juniorok: Gödöllői KC – Me-
zőkövesd 24–25
NB I/B. Keleti-csoport, 22. forduló
Gödöllői KC – Balassagyarmati Kábel
SE 38–33 (20–14) Juniorok: Gödöllői
KC – Balassagyarmat 21–24                -tt-

Kézilabda – Győztes búcsú

10. helyen zárt a GKC

Nem csak a rendezés miatt, ha-
nem versenyzés szempontjá-ból
is volt gödöllői érdekeltsége a
2013-as Disc Dog Világkupa/Sky-
houndz Classic Európa-bajnok-
ság és kvalifikációs versenynek,
amelyet a Táncsics sportcent-
rumban rendeztek meg az el-
múlt hétvégén.
Kutyajó dolguk volt az idei résztvevők-
nek, ugyanis soha nem rendeztek meg
még ilyen remek környezetben Kutyás
Világkiállítást és versenyt, mint a Bu-

dapest-Gödöllő közös rendezésű ese-
ményt. A számos klubversenyt felvo-
nultató világesemény keretein belül vá-
rosunkban az Alsóparkban, a Kastály-
parkban és a Táncsics Mihály úti Sport-
centrumban csodálhatták meg az ebe-
ket és tudásukat.
A sportcentrum a munkakutya vere-
senyeken kívül otthont adott a frizbi vi-
lágkupának, valamint Skyhoundz Clas-
sic Európa-bajnokság és kvalifikációs
versenynek is. Zebegnyei István (a ké-
pen) révén gödöllői indulója is volt az

Eb-nek. A Gödöllői Kutyasport Köz-
pont versenyzője és kutyája, Zara igen-
csak jól teljesített, aminek a jutalma egy
Európa-bajnoki 2. helyezés lett.            -tl-

Kutyajó hétvége a Táncsicson

Gödöllői ezüst az Eb-n

-Fotó:fg-
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Gödöllő Város Önkormányzata és a
Gödöllői Városi Múzeum 

szeretettel hívja Önt a

SZECESSZIÓS VÁROSOK
TALÁLKOZÓJÁRA

a gödöllői Erzsébet Királyné
Szálloda emeleti előadótermébe

2013. május 25., szombat, 10 óra

Program:
10 óra: Dr. Gémesi György,

Gödöllő polgármestere köszöntője
10.10-10.40: SZABADKA

A várost bemutatja:
Kern Sólya Mária, Szabadka

képviselő-testületének elnöke 
Ninkov Kovacev Olga, PhD

művészettörténész, a szabadkai
Városi Múzeum főmuzeológusa

10.40-11.10: KECSKEMÉT
A várost bemutatja:

Mák Kornél, Kecskemét Megyei
Jogú Város alpolgármestere
Király József, önkormányzati

képviselő
Virág József, a Főépítész Osztály

munkatársa
11.10-11.40: KAPOSVÁR

A várost bemutatja:
Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú

Város polgármestere és
L. Balogh Krisztina főépítész

11.40-12.10: MAROSVÁSÁRHELY
A várost bemutatja:

Oniga Erika művészettörténész, 
a Maros Megyei Múzeum 

muzeológusa
Keresztes Géza építész
12.10-12.40: GÖDÖLLŐ

A várost bemutatja:
Dr. Gémesi György polgármester

Őriné Nagy Cecília
művészettörténész, a Gödöllői
Városi Múzeum főmuzeológusa

12.40: Zárszó és kérdések
14.00: Látogatás a Gödöllői Városi

Múzeumban
A jó kormányos – Körösfői-Kriesch
Aladár emlékkiállítás megtekintése

a kurátor vezetésével

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 23., csütörtök, 18.00:
A népzene tanszak kiemelt hang-
versenye
Május 24., péntek, 18.30:
Kovács Zsolt és Szaniszló Richárd
(ütőhangszerek) növendékeinek
hangversenye
Május 25., szombat, 10.30:
Horváth Judit (zongora) növendé-
keinek hangversenye
Május 27., hétfő, 18.00:
Csányi István (szaxofon) növendé-
keinek hangversenye

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

Május 20-26-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 416-551.
Május 27-június 2-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

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

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

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!

Tisztelt Leendő Támogatónk!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület ezen
a nyáron is szeretné vendégül látni a moldvai
csángó iskolások 25 fős csoportját Lészpedről
Márton Attila tanár úr vezetésével. Immár hetedik
alkalommal készülünk megszervezni a moldvai
csángó gyerekek gödöllői és balatonlellei táboro-
zását.

Ehhez kérjük az Önök támogatását! Terveink szerint a gyer-
mekek 2013. július 4-8-ig lesznek  Gödöllőn, és 8-án délután
érkeznek Balatonlellére, ahonnan július 12-én ebéd után in-
dulnak haza Moldvába. 
2013. július 4-től július 8-ig befogadó családokat keresünk! 
A befogadó családoktól azt kérnénk, hogy 4 éjszakára vállalják a kisdiákokat, és gondoskodjanak az ellátásukról!
Magyarországi tartózkodásuk alatt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minél többet gyakorolják a magyar nyelvet.
Azt szeretnénk, ha olyan családok jelentkeznének a gyerekekért, ahol általános iskolás gyermek van a családban.
Lesznek közös programjaink, de lehetőség nyílik családi programok szervezésére is!
Akik nem tudnak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérem, hogy adományaikkal se-
gítsék programunk megvalósítását!

Pénzbeli támogatásukat egyesületünk bankszámlaszámlájára küldhetik el:
PÁTRIA Takarékszövetkezet  65100266-11058186, csángó gyerekek nyaralására megjegyzéssel!
A gyermekeket vállaló családok Büttner Saroltánál jelentkezhetnek:
Telefonszám:06-30-609-5022, 06-28-421-235
E-mail:buttner.sarolta@gmail.com
Várjuk azon segítőkész emberek támogatását, akik felelősséget éreznek a határon túli magyarok sorsáért a Kárpá-
tokon kívül is!
Köszönettel fogadunk bármily csekély adományt, mert azok összeadódva lehetővé teszik tervünk megvalósítását!
Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében: Szűcs Józsefné elnök és Büttner Sarolta programfelelős

Felhívás – adóhatósági ügyintézői munkakör

Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóhatósági ügyintézői munkakörbe.
– a munkakör alapfeladata: köztartozások behajtása, fizetésletiltások, ingó- és ingatlan foglalások, helyszínelések,
ellenőrzések, 
– képesítési előírás: középiskolai végzettség, és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi- számviteli szakképesítés
és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi számviteli szakképesítés, általános gazdasági és
statisztikai ügyintéző.
– közigazgatási szervnél adóigazgatási területen szerzett tapasztalat, valamint felsőfokú, szakirányú képesítés előnyt
jelent. 
– A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegy-
zőjének címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

Jelentkezési határidő: 2013. június 14.
Dr. Nánási Éva sk.  címzetes főjegyző

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
dr. Gémesi György polgármester júniusi fogadónapját

az alábbi időpontban tartja: 
2013. június 12. szerda, 10-12, 14-16 óráig
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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.

Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben (hétköznap hétfőtől-
csütörtökig):
1500 Ft/fő /éjszaka, 5000 Ft/fő/4 éjszaka

Csendes nyaralás, fürdőzés hétközben, nagycsaládosok
előnyben (hétköznap hétfőtől-csütörtökig):
20.000 Ft/9fő/4 éjszaka

Hétvégi kikapcsolódás, fürdőzés (hétvége péntekről-vasár-
napig):
2000 Ft/fő/éjszaka, 5000 Ft/fő/3 éjszaka

„Ereszd-el-a-hajam” partik, legénybúcsúk, vagy nagycsaládos
kikapcsolódások (hétvége péntekről-vasárnapig):
25.000 Ft/9fő/3 éjszaka

Várjuk jelentkezését Bara Lászlónál a +36-20/319-1677 telefon
számon, vagy a vuszikft@gmail.com e-mail címen.

SZÁLLÁS RETRÓ KÖRNYEZETBEN,

MODERN FÜRDŐ A ZSÓRYBAN

2013. JÚNIUS 1-JÉTŐL



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+Köszönjük mindazoknak, akik KOLOZS ISTVÁNT elkísérték
utolsó útjára, valamint részvétüket nyilvánították szóban
vagy írásban. A gyászoló család. 

KÖZLEMÉNY

+ Ajándék hirdetések a Szolgálatban! 2 fizet 3-at kap akció!
Részletek az irodában vagy telefonon.

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

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

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

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

+JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, felújítandó, magasföldszin-
ti, 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: 8.29 MFt!! 20-804-2102

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

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

+Eladó a központban 2 szobás, cirkós lakás kocsibeállóval
Iár:9.5 MFt. Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű
mfszi lakás Gödöllőn, garázzsal és kertkapcsolattal Iár:
11.5MFt 20-8042102

+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

+A Szentendrei szigeten, Horányban családi okokból
áron alul eladó kellemes, csöndes utcában 640m2-es
szépen parkosított telken kb. 30m2 faházzal nyaraló.
Érd: 06-30-5477-322 

+Eladó a János utcában 1. emeleti 1,5 szobás konvektoros
lakás 9,2 M Ft. Lipcsey iroda 30-6336-110 

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

+Eladó Gödöllőn, Blahai részen, egy
nappali + 5 szobás, 180 nm hasznos
alapterületű kertes családi ház, garáz-
zsal, erkéllyel, terasszal. Referencia
szám: 3708. I.ár: 35 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő belvárosában, egy
400 nm-es telken álló 100 nm-es
nappali + 2 szobás, felújított csalá-
di ház, díszkerttel, fűthető garáz-
zsal. Referencia szám: 3703. I.ár:
23 mFt. 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 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Blahai részen, 110 nm alapterületű, 630 nm-
es díszkerttel, ásott kúttal egy 3 szobás felújított polgári ház,
alkalmi áron. Referencia szám: 3709. I.ár: 22 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Palotakerten egy 1,5 szobás, felújított öröklakás.
I.ár: 7,5 mFt. 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 fűtéses, teljesen felújított örök-
lakás. Referencia szám: 3701 I.ár: 14,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, Perczel Mór utcában eladó egy 140 nm-es
hasznos alapterületű, nappali + 4 szobás, két fürdőszobás
családi ház, erkélyekkel, szuterénnal, örök panorámával.
Referencia szám: 3676 I.ár: 24,5 mFt. 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 állapotban lévő téglaépítésű
családi ház, 1560 nm-es telekkel. Referencia szám: 3704.
I.ár: 7,9 mFt. 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 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+Eladó Vácszentlászlón, tó mellett, kétszintes lakóház, nappali
+ 2 szobával, 700 nm-es telekkel. I. ár: 15 mFt. Érd.: FŐNIX Iro-
da 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! Referencia szám:
2747 I. ár: 35 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulaj-
donostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nap-
pali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondo-
zott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+SÜRGŐSEN, ALKUKÉPESEN! Gödöllőn Antal-hegyen, két-
szintes, belül felújított, 100 nm-es 3 szobás családi ház
eladó, garázzsal, 1200 nm-es VADREGÉNYES KERTTEL!
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, 560nm-es TELKEN! GARÁZZSAL! ÁR:24.5 MFt.
Tel.:0630/228-1060

+ÚJSZERŰ Társasházban!! Gödöllő Belvárosában 50nm-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 

+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es mag-
asföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134 

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

+Gödöllőn, Palotakert lakótelepen eladó átalakított, felújí-
tott 44 nm-es, másfélszobás lakás. Ár: 8MFt. Galgahévízi
horgásztónál (üdülőterület mellett) mezőgazdasági föld
(3560nm) eladó. Tel: 06-20-968-0336 

+DOMONYVÖLGYBEN a Lázár Lovasparktól 1 km-re 2 db
egymás mögött elhelyezkedő 1080 nm-es kültéri telek
AKCIÓSAN eladó. 30 nm-es alapterületű ház építhető.
Villany az utcában. Iár: 1,55 MFt/db. Tel: 06-20-9604-298 

+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 a Nádas utcában 1155 nm-es, jelenleg külterületi
TELEK ELADÓ. Az utca összközműves, a telek 3 %-ban
beépíthető. Ár: 3,19 MFt. Tel: 06-20-373-3255 

+Gödöllőn, Blahán kertvárosi 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 vagy CSERE. Isaszegen, csendes utcában, tömegkö-
zlekedéshez közel, 75 nm-es, összkomfortos családi ház 900
nm-es telken, sürgősen eladó, vagy elcserélhető gödöllői erké-
lyes lakásra (1-2.em.) értékegyeztetéssel. Garázst beszámí-
tok. 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, konvektoros,
1.emeleti téglalakás eladó saját tárolóval, alacsony rezsivel,
tehermentesen, tulajdonostól. Iár: 7,4MFt. Tel: 06-30-389-5510 
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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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+Gödöllői nagy kertes (1850 nm), panorámás ház (85 nm)
eladó, vagy értékegyeztetéssel kis kertes házra, esetleg
öröklakásra cserélhető. Tel: 06-20-977-3182 

+Családi ház eladó Isaszegen. Összkomfortos, konvektoros,
melléképületekkel, 540 nm-es telken, csendes utcában, de
tömegközlekedéshez közel. Érd: 06-20-436-0070 

+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 (ingat-
lan.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 felújított,
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 

+Gödöllő és környékén ELADÓ CSALÁDI HÁZAT vagy
LAKÁST KERESEK 30 km-ig. Vargáné 06-20-213-0953 

+Eladó egy 2 szobás, erkélyes, jó állapotban lévő 2.em.
lakás a Szent István téren. 10,95 MFt. Tel: 06-30-359-9354 

+Gödöllőn a Munkácsy utcában, téglaépítésű házban felújí-
tott 2.em. 2 szobás, egyedi fűtéssel ellátott lakás tulajdonos-
tól eladó, vagy értékegyeztetéssel hasonló adottságokkal ren-
delkező soproni ingatlanra cserélhető. Érd: 06-30-3166-843 

+Gödöllőn eladó kertes házként funkcionáló sorház szél-
ső lakása. 70 nm, 2,5 szoba összkomfort + 18 nm-es
kopolit üvegfalú nyári nappali. Beépíthető padlástérrel,
pincével. 50 nm-es garázs utcáról nagykapus bejárattal.
180 nöl kert - termő gyümölcsfákkal, csemegeszőlővel.
Iár: 21,9 MFt. Tel: 06-20-460-4252 

+Elcserélném gödöllői 5 szobás, 2 fürdőszobás, kertes
családi házamat 2,5 - 3 szobás, erkélyes gödöllői lakásra.
Ráfizetést kérek. Minden megoldás érdekel! 20-544-4665 

+Gödöllőn HÁZ ELADÓ bútorozva. Iár: 29,5 MFt. Tel:
06-28-484-293 

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

+Kiadó újszerű, 1 szintes 3szoba+ nappalis ház Gödöllőn,
650nm-es parkosított telken. 150EFt/hó, 2 havi kaució
szükséges 20-772-2429   

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

+Gödöllőn, CSALÁDI HÁZNÁL külön bejárattal komfortos
albérlet bútorozottan 2 fő egyetemista vagy hazajáró dolgo-
zó részére kiadó. Igény szerinti. Kocsibeállással, internet
használattal. Érd: 06-28-419-927, 06-70-552-5817  

+Gödöllő központjában 1 szobás (egyedi fűtés, víz, vill.)
téglalakás június 1-től kiadó. A bérleti díj 45.000,-Ft + 1
havi kaució. Tel: 06-30-2524-929 

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

+Gödöllőn, Mikszáth K. utcában 2 szobás, nagy konyhás,
összkomfortos, jó állapotú családi ház kiadó. A kert rendezett,
cserépkályha is van. Iár: 85eFt. +rezsi. Tel: 20-499-7306 

+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 

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

+Blahán a Hegy utcában gyönyörű kétszobás, berendezett
tetőtér kiadó július 1-től hosszútávra a buszvégállomásnál.
70.000,-Ft + rezsi, 2 havi kaució. Tel: 06-30-948-6151 

+Gödöllő központjában azonnal beköltözhető, másfél-
szobás, bútorozott lakás 1-2 személynek kiadó. 50.000,-
Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 06-70-316-5381 

+Gödöllő központjában 3. emeleti 2 szobás, felújított lakás
igényes, nemdohányzó részére kiadó. Érd: 30-2524-4674 

+Első emeleti kétszobás, gázfűtéses (külön mérőórákkal
felszerelt), bútorozott, erkélyes lakás hosszútávra kiadó a
János utca elején. 50.000,-Ft + rezsi. 2 havi kaució szük-
séges. Tel: 06-30-502-4148 

+Gödöllőn családi háznál külön bejárattal 36 nm-es,
összkomfortos lakás olcsón kiadó. Tel: 06-70-613-8241 

+Az egyetemhez közel garzonlakás kiadó. 40.000,-Ft +
rezsi. Tel: 06-30-536-2439 

+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, csendes helyen, - tetőtér beépítés, 60 nm, 2 szoba
összkomfort – bútorozatlan lakás külön mérőórákkal kiadó!
Ár: 50eFt/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 20-333-5405 

+Gödöllő KAZINCZY KÖRÚTI ALBÉRLETBE LAKÓTÁRSAT
KERESÜNK. Érd: 06-30-595-6883 

+Gödöllőn, frekventált csendes helyen a központhoz közel,
palotakerti négyemeletes házakban, egyedi mérőkkel felsz-
erelt, igényesen felújított 44 nm-es fszt-i lakás kiadó. 47eFt
+ rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-30-300-5762 

+Gödöllőn kiadó családi házban, külön bejárattal, felújított,
amerikai konyha + nappali, háló, nagy fürdőszobás lakás
autóbeállási lehetőséggel. 60eFt + rezsi. Érd: 70-526-0174 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

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

+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

+Kiadó 98 m2 üzlethelyiség a Főtér mellett, nettó 300 ezer
Ft/hó. Lipcsey iroda, 30-6336-110

+Kiadó főútvonal mellett Gödöllőn 200 m2-es ház iroda
vagy cég számára. Lipcsey iroda. 30-6336-110

+Gödöllőn a Királyi Kastély ősfás parkjában 1478 nm-es
magántelken 90 fős étterem +80 fős terasz berendezéssel
együtt eladó vagy kiadó. Sok más tevékenységre is alka-
lmas. Tel: 06-20-9148-885 

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

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

+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). 

+Gödöllőn a Kossuth L. utcában eladó egy 42 nm-es
üzlethelyiség. WC. kézmosó, valamint külön víz- és vil-
lanyóra. Iár: 7,3 MFt. Tel: 06-30-537-6985, 30-428-0520 

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

+Üzlethelyiség kiadó a Blaháné úton IRODÁNAK, BOLTNAK
TRAFIKNAK, ill. bármilyen tevékenységre. Tel: 20-590-8259 

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 

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

+Érettségizett és bármilyen szakmai végzettséggel ren-
delkező 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 előnyben. Tel: 06-30-9492-228 

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL: 

*A Blahán, aszfaltos zsákutcában panorámás,
részben közművesített, 2031 nm-es, 23 m széles
építési telek kellemes kertvárosi környezetben
eladó. Iá.: 18 mFt.
*A Királytelepen két utcára nyíló, 1262 nm-es, 22 m
széles, (30 %- a beépíthető) közművesített,
megosztható építési telek eladó. Irányár:17 mFt.
*A blahai domboldalon 3+3 félszobás, 90 nm-es,
napkollektoros, 3 erkélyes, 2 szintes családi ház új
nyílászárókkal, hőszigeteléssel eladó. Iá.: 25 mFt. 
*A központban 89 nm-es, nappali+ 3 szobás,
étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 2. em., pol-
gári lakás hatalmas, osztatlan, közös kerttel
eladó. Irányár: 16,9 mFt.

A Gödöllői Szolgálat 
Gödöllő egyetlen hetilapja!

Reklámozza cégét, 
szolgáltatását nálunk,

mert ezt biztos elolvassák



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

+Magyarország piacvezető pénzintézete keres ügyféltanác-
sadói, ill. középvezetői munkakörbe agilis, önálló
munkavégzésre képes jelölteket. Önéletrajzokat az ist-
vankaroly@invitel.hu -ra kérem.

+A MISSY Szépségszalonba munkatársakat keresünk az
alábbi munkakörökbe: MŰKÖRMÖS, PEDIKŰRÖS-
MANIKŰRÖS, női-férfi FODRÁSZ, MASSZŐR, TETOVÁLÓ.
Jelentkezni a 06-70-670-6813-on. 

+A galgamácsai Fekete István Körzeti Általános Iskola fűtő-
karbantartót 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 információ: Bandiné Dr. Liszt Amália 06-20-2219811

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 

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

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

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

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

+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 

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

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

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

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

+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 

+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: var-
gatakaritas@citromail.hu 

+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 

+FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Női hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek
hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276

+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, gipszkartonozás, vakolás, betonozás stb.
Ingyenes árajánlattal várjuk megkeresésüket. Tel: 06-30-
507-0437, e-mail: lieutenantkft@gmail.com 

+Víz-, gáz-, fűtésszerelést, fürdőszoba felújítást, locsolómérő
szerelést vállalok. Csombor János 06-20-9947-715 

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

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

+MÉHRAJOK BEFOGÁSÁT ÉS DARÁZSÍRTÁST
VÁLLALOK. Liptói Ferenc. 06-70-773-6053 

+KÚTFÚRÁS! Lakossági házi vízellátásra, öntözésre,
mezőgazdasági, állattenyésztési célra készülnek. Tel:
0670-633-5772

+ Idősek otthoni ápolását, gondozását vállalom.
Felsőfokú szakképesítéssel rendelkezem. Hívjon biza-
lommal! Tel: 0620/205-8615 

+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, villanybojler, villanyszerelés,
duguláselhárítás 0-24-ig, 2órán belül. 70/264-3660 

+Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel:
70/264-3660 

+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660 

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta ler-
akást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177. 

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

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553. 

EGÉSZSÉG

+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 szolárium-
ban. Havi bérlet mindennapos használatra, kedvező áron.
Alkalmanként: 500,-Ft/10 perc. Nyitva: H-P-ig 9-20
óráig, Szo: 8-13-ig. Tel: 06-28-412-564 
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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



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

OKTATÁS

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

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

+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 

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

+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

+Ha Ön nyelvet tanulna, váltani akar, tesztelné
képességeit, munkára fogná az agyát, fejlesztené
összpontosítását, jelentkezzen a memóriafejlesztő trén-
ingre. Tel: 06-20-388-4953  

ÜDÜLÉS

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

+BALATONFÖLDVÁRON jól felszerelt, 3 szobás, 6
fekvőhelyes, strand közeli nyaraló udvarral, terasszal,
gépkocsi beállással kedvező áron kiadó. 06-28/421-
135, 06-20/418-5348 

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.
Ellenállási fokozatok: 25. Programok száma: 17. Fel-
használó tömege: max.150 kg. Extrák: sztereó mp3 leját-
szó, pohártartó, nagy grafikus kijelző, nagy lépéstávol-
ság. Ára:  119.000.-Ft. Az új ára:150.000.-Ft. Tel.:
30/955-1300.

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

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

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

+5 db ívelt fóliavas, öntöttvas üstház, 2 db íróasztal
eladó. Érd: 06-28-419-927, 06-70-552-5817 

+TANGÓHARMÓNIKA (44 basszus!) jó állapotban eladó.
Tel: 06-20-4635-127 

+Eladó eredeti Bioptron Orvosi kislámpa 6 színterápiá-
val féláron, egy elektromos kézi masszírozó, hétállású,
Zepter által forgalmazott féláron. Bemutatón bemuta-
tott egy gyönyörű víztisztító ásványosítóval MO-0039,
féláron. 14.00 után. 06-70-515-3573 

+Autós gyermekülés –WARNINA márka, HOOT PLED
hússütő, MÉTERÁRUK, új bőr férficipők, új gyer-
mekruhák olcsón eladók. Érd: 06-28-410-066 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+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 

+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  

+Eladó 3db afrikai fehérorrú TÖRPESÜN KÖLYÖK.
Május 31-től elvihetőek. Érd: 06-30-850-8585 

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

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

5Ft*

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek

részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél (összesen 18

darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint.  

A kampányban való részvétel feltétele, hogy vásárláskor hozza magával 

hallókészülékeit, valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. A felsorolt

feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem érvényes.

Ajánlatunk 2013. május 16-tól június 7-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes.

Amplifon Hallásközpont
Gödöllő, Szabadság tér 1.
Tel.: (28) 620-665
amplifon.hu

A hirdetés nem minősül ajánlatnak, nem teljeskörű. A részletekért érdeklődjön az Amplifon Hallásközpontokban.

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT 
ÉS HALLÓKÉSZÜLÉK 
PRÓBAHORDÁS

Bejelentkezéshez hívja a (28) 620-665-ös 
telefonszámot!

EZT LÁTTA
A

TÉVÉBEN

Amplifon Hallásközpont
Gödöllő, Szabadság tér 1. 
amplifon.hu

Megnyitottunk 
Gödöllőn!
Egészsége megőrzése érdekében ingyenes hallásszűrést és hallókészülék
próba  hordást szervezünk 2013. május 16-tól június 7-ig Gödöllőn, 
az Amplifon Hallásközpontban.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 29.
1953. május 29-én ketten érték el először a Mount Everest csúcsát. Nevük a rejtvény fősoraiban ol-
vasható.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Som János, Rózsa u. 33., Mészárosné
Tóth Julianna, Dózsa Gy. u. 42.  
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Dobrovics Enikő, Kazinczy krt. 20.,
Dubovszkijné Z. Katalin, Kör u. 4. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Pintér Marcell, Gébics u.
12/a.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Benyus Bianka, 2181 Iklad, Temető u. 2., Szabó Imréné, Gyömrő,
Deák F. u. 23. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Gabriella,
Fenyves köz 36., Lakatos Erzsébet, Kandó K. u. 45. 


