
Vasárnap egész napos program vár-
ta a gödöllői és környékbeli gyerme-
keket a városi gyereknapon. A zord –
hűvös-esős – időjárás ellenére óriási
sikert hozott az esemény: a nap fo-
lyamán sok-sok ezren fordultak meg
a Művészetek Házában, ahol az eső
miatt össze kellett ugyan zsúfolódni,
de így is mindenki boldogan távo-
zott.

Az érdeklődést jól mutatja, hogy az
Alma Együttes koncertje iránt akkora
volt az érdeklődés, hogy a Művésze-
tek Házának történetében eddig példa
nélküli módon, a gyerekek biztonsága
érdekében, idő előtt le kellett zárni a
feljáratot.

A vasárnap reggel a gödöllői isko-
lák diákjainak futóversenyéről – no
meg, sajnos, az esőről szólt. A gyere-
kek hat korcsoportban, illetve a fel-
nőttek férfi és női kategóriában álltak
rajthoz. A résztvevők, közel ezren, az
eső ellenére becsülettel teljesítették a
távot. A díjátadó már fedett helyen, a

városházán volt, ahol
Pecze Dániel alpolgár-
mester és Gadanecz
György testnevelő ta-
nár adta át az érmeket
és az okleveleket.

Megelőzendő a to-
vábbi gondokat, a szer-
vezők eközben úgy
döntöttek, hogy min-
den szabadtéri progra-
mot áthelyeznek a Mű-
vészetek Házába. Az
eleve oda tervezett ese-
mények mellett a főtér-
re meghirdetett rendez-
vényeknek is a „Műv-
ház” adott otthont. Az
intézmény és a VÜSZI
dolgozói előtt le a ka-
lappal, hiszen gyorsan
és precízen sikerült megoldaniuk ezt a
korántsem egyszerű feladatot.

A fedett teraszon a Royal Rangers
cserkészei reggeltől késő délutánig
szinte folyamatosan hajtották a körhin-

tájukat, ami előtt szűnni nem akaró gye-
reksor ácsorgott – ki türelmesebben, ki
kevésbé. Beljebb, a kiállítóteremben a
csöppségeknek játszósarok állt, egy
másik teremben a könyvtár dolgozói

foglalkoztak a gyerekekkel. Az aulá-
ban többek között a játékos kézműves
pult, illetve az arcfestés aratott sikert.

(összeállításunk a 4. oldalon)
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Sosem látott tömeg a Művészetek Házában

Esős, mégis vidám gyereknap

Ángyán József és Lengyel Szilvia tájékoz-
tatta parlamenti munkájáról az önkor-
mányzati képviselőket, Vécsey László
azonban távol maradt. (2. old.)

Nagy sikerű, egésznapos rendezvénynek
volt a helyszíne az arborétum szombaton.
Az Arbofestet hagyományteremtő szán-
dékkal rendezték meg. (4. old.)

A Nemzeti Lovardában a 26. Gróf Széche-
nyi István díjugrató emlékversenyen a fel-
nőttek GP-versenyét a 15 éves ifj. Lázár
Zoltán nyerte. (8. old.)

A Szecesszió Éve programsorozat ré-
szeként rendezték meg a Szecessziós
városok találkozóját május 25-én,
szombaton Gödöllőn.

Az Erzsé-
bet Király-
né Szálloda
nagytermé-
ben meg-
tartott ta-
nácskozást dr. Gémesi György polgár-
mester nyitotta meg. A konferencián
Szabadka, Kecskemét, Kaposvár, Ma-
rosvásárhely és a házigazda Gödöllő
szecessziós értékeivel ismerkedhettek
meg a résztvevők.

Megnyitó beszédében dr. Gémesi
György a Szecesszió Évének rendez-
vényeiről, majd a helyszínről az egy-
kori Községháza épületéről, és annak
felújításáról beszélt. Kijelentette, bízik
abban, hogy a konferencia eredménye-
ként a részt vevő városok között kiala-
kulhat egy olyan együttműködés, ami
jó alap lehet arra, hogy a későbbiekben
tovább erősödjenek a kapcsolatok.

(folytatás a 6. oldalon)
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Két és fél órán át tartott a képviselő-tes-
tület rendkívüli, nyilvános ülése május
22-én a városházán, aminek napirendjén
a gödöllői választókerület országgyűlési
képviselőjének, Vécsey Lászlónak
(Fidesz), valamint a városban élő to-
vábbi két parlamenti képviselőnek, dr.
Ángyán Józsefnek (Fidesz) és Lengyel
Szilviának (LMP) a beszámolója szere-
pelt. Vécsey László nem tett eleget a
meghívásnak, ugyanekkor egy úgyne-
vezett rendkívüli képviselői fogadó-
órára várta az önkormányzati képvi-
selőket a Pest Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatóságának épü-
letében.

Az előzményekhez tartozik, hogy dr.
Gémesi György polgármester levél-
ben hívta képviselői beszámoló tartá-
sára a városházára Vécsey Lászlót,
amihez számára megfelelő időpontot
kért. A képviselő válaszlevelében
megjelölte az időpontot, s egyben
megírta, hogy ekkor rendkívüli képvi-
selői fogadóórát kíván tartani más
helyszínen, amit kibérel erre az ese-
ményre – miközben a testületi ülés
helyszíne ingyenesen áll rendelkezés-
re. A polgármester újabb levelében
megírta, a megadott időpontban to-
vábbra is képviselő-testületi ülésre
várja őt a városházára, hiszen a beszá-
molókat mindig is Gödöllő legfőbb
döntéshozó testülete előtt tartották.   
Az ülés Vörös István és Futás Le-
vente fideszes képviselők ügyrendi-
ként jelzett kérdéseivel kezdődött. Vö-
rös István indokolatlannak tartotta,
hogy rendkívüli ülésen adjanak szá-
mot az országgyűlési képviselők a
munkájukról, Futás Levente pedig ja-
vaslatot tett arra, hogy az ülést helyez-
zék át oda, ahová Vécsey László fo-
gadóórát hirdetett. Elvárta volna tehát,
hogy megjelent vendégekkel együtt 40
ember alkalmazkodjon egyhez. Mi-
után a képviselő-testület ezt a javasla-
tot 2 igen, 10 nem szavazattal és 1 tar-
tózkodással elvetette, Futás Levente
székcsapkodással távozott, majd pár
perccel később Vörös István is kiment,
akinek ezt megelőzően képviselőtársa
az ajtóból kiáltotta be, hogy hagyja ott
a testületi ülést.
Információnk szerint a fideszes önkor-
mányzati képviselők Vécsey László
fórumán sem vettek részt, ott egyedül
dr. Fábián Zsolt volt alpolgármester
jelent meg. Így az el sem kezdett fóru-
mot fél óra múltán érdektelenség miatt
befejezettnek nyilvánították. Vécsey
László pedig nem érezte fontosnak,
hogy megjelenjen a városházán ez idő
alatt rá várakozó több mint 40 fő előtt. 
Vécsey László fórumára meghívta,
mint ahogy ő fogalmazott, „a gödöllői
választókerület másik két kormány-
párti országgyűlési képviselőjét, Tóth
Gábort és Obreczán Ferenc urat is”.
Úgy látszik, a képviselő ciklusának
harmadik évében sincs tisztában vá-
lasztókerületének jelenlegi határaival,
hiszen Tóth Gábor az aszódi választó-
kerület képviselője, Obreczán Ferenc
pedig az aszódi választókerületben élő
megyei listás képviselő. Igaz, hogy
mindketten fideszesek. Ezért méltán
tarthatjuk pártfórumnak a rendkívüli
képviselői beszámolót. Arra ugyanis –
ki tudja miért? – nem hívta meg a va-
lóban gödöllői választókerületben élő
Lengyel Szilvia LMP-s, az isaszegi
Bertha Szilvia jobbikos képviselőt, s
persze frakciótársát dr. Ángyán Jó-
zsefet sem.  
A képviselő-testület rendkívüli ülése a
fideszes képviselők akár operettbe is
illő kivonulását követően nyugodt me-
derben zajlott. Bárki feltehette kérdé-

seit dr. Ángyán Józsefnek és Lengyel
Szilviának.
Ezt megelőzően azonban Gémesi
György felolvasta Vécsey Lászlóhoz
írt levelét:
„Tisztelt Képviselő Úr! Sajnálattal ol-
vastam válaszlevelét, melyben Gö-
döllő város képviselő-testülete rendkí-
vüli testületi ülésének időpontjában 
szervezett fogadóórájára invitál. Em-
lékeztetem képviselő urat arra a tény-
re, hogy Gödöllő város polgármeste-
reként az eddigi hagyományoknak
megfelelően én kezdeményeztem
meghívását a képviselő-testület ülé-
sére, ahol lehetőséget kapott volna ed-
digi Gödöllőért végzett munkájáról,
egyben országgyűlési képviselői tevé-
kenységéről tájékoztatást adni a város
választott döntéshozóinak. Természe-
tesen tudomásul veszem, hogy ezzel a
meghívással illetve lehetőséggel nem
kíván élni. Véleményem szerint egy-
szerűbb lett volna ezt megírni, mint
holmiféle fogadóórát szervezni, te-
rembérlési költségekbe vernie magát
és az őszinte válasz alól kibújni. Nyil-
ván van oka annak, hogy képviselő úr
nem kívánja jelenlétével megtisztelni
az Önnek alkalmas időpontban össze-
hívott testületi ülést, de ez eddigi
válaszaiból nem derült ki. Végül en-
gedje meg, hogy emlékeztessem arra,
amikor megválasztása után a képvise-
lő-testület előtt a mandátumát átvette,
szó szerint a következőket mondta:
Nagyon köszönöm a meghívást és iga-
zán öröm, hogy ilyen képviselő-testü-
leti ülésen részt vehetek, mert gördü-
lékenyen mennek a dolgok. Ez az első
alkalom, hogy egy ilyen meghívást
kaptam és ennek eleget is tudok tenni.
El kell mondjam, hogy beszámoló jel-
leggel szeretnék rendszert csinálni
ebből. Nyilván akkor van értelme, ha a
törvényhozási szintet érintő dolgokról
is szó esik, de egyébként mindig szí-
vesen fogok rendelkezésre állni és jö-
vök a testületi ülésekre.”
– Annál nagyobb megtiszteltetés nem
érheti az embert – kezdte beszámolóját
dr. Ángyán József –, mint hogy annak
a közösségnek a képviselői, akikhez
önmagát számítja, meghívják és kérik,
mondja el, hogy látja a világot, mi van
körülötte, mi zajlik itt az országban,
hogy érinti ezt a közösséget. Szóval én
nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a
meghívást. Őszintén szólva nem iga-
zán értem Vécsey Lászlónak az ezzel
kapcsolatos fenntartásait. 
A képviselő beszámolójában felidézte,
hogy 2010 februárjában Fazekas Sán-
dor későbbi vidékfejlesztési miniszter
vitte őt el Felcsútra, ahol ismertette
Orbán Viktor pártelnökkel elképzelé-
seit az agrárium fejlesztéséről, a vidék
felemeléséről. Miután ezt a mai kor-
mányfő elfogadta, ő egy hónap hezitá-
lás után, programja megvalósítható-
ságának hitével vállalta a képviselő
jelöltséget. Utólag komoly lelkiisme-
ret-furdalást okoz számára, hogy az ő
fellépése is hozzájárult a kétharmados
győzelemhez. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium parla-
menti államtitkáraként kezdetben azt
tapasztalta, hogy kedvező változások
indulnak el, jó rendeletek születtek.
Mivel a földkérdést megmaradásunk
központi kérdésének tekinti, az állami
földek bérbeadása során kialakult
helyzetet nem tudta és nem tudja elfo-
gadni. Nem abban állapodtak meg,
hogy néhány száz nagybirtok lesz az
országban, a helyi családoknak pedig
nem marad semmi. Bár a helyi kö-
zösségek megerősítését célzó vidék-
stratégiát a kormány elfogadta, s azt
kihirdették, lemondott kormányzati

tisztségéről. Az eddig bérbe adott ál-
lami termőföld 41,2 százaléka 11 érde-
keltség kezébe került. Ebből három
több mint ezer hektár földet vitt el,
hangsúlyozta.
A lemondása utáni időszakban a mi-
niszterelnök nyílt fórumon is elmond-
ta, hogy a gazdasági elitet távol kell
tartani a politikai döntéshozataltól. Ez
egy nagyon jó mondat volt, nagy
örömmel vettem. Azt hittem, hogy el-
szánta rá magát, fogalmazott dr. Án-
gyán József. Én egy dolgot írtam 
vissza: Ahhoz hogy távol tudjuk tar-
tani, ahhoz el kell távolítani onnan.
A két ciklus 7 éve alatt 54 önálló indít-
vány, több mint 277 nem önálló indít-
vány, s közel 446 felszólalás a képvi-
selő parlamenti aktivitásának mérlege. 
A mezőgazdaság jövője szempontjá-
ból sorsdöntő, hogy milyen földtör-
vényt fogadnak el, várhatóan már jú-
niusban, folytatta a képviselő. A tör-
vényjavaslat jobbítása érdekében 73
módosító javaslatot nyújtottak be frak-
ciótag társával, Bencsik Jánossal
együtt.

Dr. Ángyán József nyugtalanítónak
nevezte a földbérleti és trafikpályáza-
tokkal kapcsolatos információhiányt,
amivel szemben a nyilvánosságot
tartja egyedül üdvözítőnek és a közös-
ségek erejében, ébredésében bízik,
ezért is vesz részt szívesen különböző
fórumokon és még ma is hisz abban,
hogy valódi néppárti politizálással 
vissza lehet fordítani a véleménye sze-
rint rossz irányba haladó szekeret.
Én is szeretném megköszönni polgár-
mester úrnak és a képviselő-testület-
nek a meghívást; ez nagy örömömre
szolgál, mert ez az első ilyen találko-
zásom önökkel – vette át a szót Len-
gyel Szilvia. – Kicsit beárnyékolja,
hogy ilyen méltatlan kezdete volt en-
nek az ülésnek, mert én is azt gondo-
lom, hogy ha az embert meghívják egy
ilyen alkalomra, akkor örömmel kell
jönni és ezt a meghívást örömmel kell
elfogadni. Föl sem merült bennem az,
hogy ezt ne így tegyem. 
Lengyel Szilvia 2012 októberében a
lemondott Kukorelly Endre LMP-s
képviselő helyét foglalta el a parla-
mentben. Az ifjúsági, szociális, családi
és lakhatási bizottság tagja, de mint a
képviselő-testület ülésén elmondta, a
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés té-
maköreiben is dolgozik; a minap saj-
tótájékoztatót is tartott.
Hét hónap alatt szerzett tapasztalatai
szerint nagy élményt jelent, nagy fele-
lősséget igényel és sok munkát követel
a képviselőség. Ahogy fogalmazott, 11
önálló, 7 nem önálló indítványával és
17 felszólalásával aktivitásában nem
áll az utolsó helyen a városházi ülésre
meghívott képviselők között. Hangsú-
lyozta: fontos, hogy közügyeinkben
álljunk ki bátran, képviseljük érde-
keinket.
Lengyel Szilvia elmondta, gödöl-

lőiként a legfontosabb közéleti cél
nem lehet más, mint hogy legyenek
boldogok az itt élő emberek; kellemes,
élhető, szerethető környezetük és
városuk legyen. A jövőben is szívesen
ad tájékoztatást parlamenti munkájá-
ról, ha arra kérik.

A beszámolókat kérdések követték. 
Vannak-e olyan témák, amikben együtt
tudnak dolgozni a választókerület kép-
viselőjével, kérdezte Kis Antal (Gö-
döllői Lokálpatrióta Klub). Kovács
Barnabás (MSZP) arról kérdezte Án-
gyán Józsefet, hogy mi a véleménye ar-
ról a méltatlan, szomorú, szappan-
operába illő színielőadásról, aminek ré-
szesei lettek a testület ülésén. Meizner
Sándor – volt kisgazda helyi elnök –
felvetette, vajon nem vált-e túlhala-
dottá a családi gazdaságokra építő me-
zőgazdaság elképzelése. Szűcs József-
né (GLK) a földbérlet és a trafik pályá-
zatok visszásságaira, a nyomasztó, csa-
ládonként generációkat sújtó munka-
nélküliségre emlékeztetett. Varga Ár-
pád (GLK) szerint nem elképzelhetet-

len a települések élelmiszer önellátása,
hiszen erre van is példa hazánkban.
Pecze Dániel alpolgármester (GLK)
elmondta, dr. Ángyán József tanítvá-
nya volt a Szent István Egyetemen, akit
példaképének tekint, mert azt mutatja,
hogy a nagypolitikában is lehet tisztes-
ségesen, elveinkhez hűnek maradva
dolgozni. Pelyhe József (GLK) meg-
döbbentőnek nevezte Vécsey László
távolmaradását. Ángyán Józsefnek pe-
dig megköszönte az őszinteségét. Gu-
ba Lajos (GLK) arra kérte a képvise-
lőket, segítsék elő, hogy a régóta ígért
pedagógus életpálya modell életbe lép-
jen. Tóth Tibor alpolgármester (GLK)
a várost elkerülő út megvalósításában
kérte a képviselők segítségét. Arról is
szólt, hogy a rezsicsökkentés negatívan
érinti az önkormányzati tulajdonú Gö-
döllői Távhő Kft. gazdálkodását.
Körösfői László (Egészségügyi bi-
zottság) szintén nagyra értékelte dr.
Ángyán József őszinteségét. Schalk-
ház Miklós (Jogi és ügyrendi bizott-
ság) arról érdeklődött, hogy az előző
ciklusban is lehetett-e észlelni hasonló
jelenségeket. Solymos Viktor (Nem-
zetközi és turisztikai bizottság) szerint
drámai volt hallgatni élőszóban a de-
mokratikus rendszer működésének el-
lentmondásait.
Válaszadását kezdve Ángyán József
megnevezés nélkül, de a 2010. évi ön-
kormányzati választások eseményeire
utalt. (Mint emlékezetes, 2010.
augusztus 15-én ő írta meg a lapunk-
ban, hogy a helyi Fidesz polgármester-
jelölt állítása ellentétes volt azzal a
megállapodással, ami szerint Gémesi
György nem indul az országgyűlési
választásokon, a FIDESZ-KDNP párt-
szövetség pedig az önkormányzati vá-
lasztásokon nem indít vele szemben
Gödöllőn saját polgármester-jelöltet.)

– Nem volt túl jó az indulás annak ide-
jén, de hát mást nem tehettem, mint
hogy a lelkiismeretem szerint elmon-
dom, hogyan látom ezt a helyzetet –
emlékeztetett a képviselő. – Utána ki-
helyezett frakcióülésen hozták szóba,
micsoda disznóság az, hogy prominens
kormánypárti képviselők kampányol-
nak egy adott személy mellett, én meg
veszem a bátorságot ugyanennek a kor-
mánynak az államtitkáraként és leírom
az igazságot. Fel sem merülhet, hogy
ne így csináljuk, akkor van egyáltalán
jogunk bármit bárkin számon kérni, ha
magunk abszolút egyenesek vagyunk.
Ezt egyébként Orbán Viktornak el-
mondtam 2010. február 23-án, Felcsú-
ton: Gondolja meg, hogy kit választ,
mert én nem fogok falazni semmiféle
disznósághoz. Tehát, ha disznóság van,
az disznóság. … Nyilván innen indítva
a kapcsolatunk hűvös. Úgy is mond-
hatnám, hogy nem állunk szóba egy-
mással a parlamentben, de nem rajtam
múlik egyébként. Láthatóan egyfajta
távolságot tart, nincs gyakorlatilag
semmiféle kapcsolatunk egymással.
Válasza folytatásában Ángyán József
elmondta, hogy Vécsey Lászlónak há-
rom év alatt 2 önálló, 5 nem önálló in-
dítványa és 12 felszólalása volt . Tehát
olyan nagy aktivitást nem mutatott a
parlamentben, így aztán szakmailag
sem nagyon kellett kapcsolatba lép-
niük, nem tudja, mivel foglalkozik.
Kovács Barnabás kérdéseire válaszol-
va leszögezte, számára teljességgel el-
fogadhatatlan, hogy nem jött el a tes-
tület ülésére Vécsey László, mert ilyen
meghívásnak eleget tenni emberi köte-
lesség és intelligencia kérdése is. Rá-
adásul az a közösség hívta, amelyik
nem akármilyen módon segítette, hogy
bekerüljön a parlamentbe. A meghívás
semmibe vétele minősíthetetlen, az
ellenrendezvény meg egyszerűen elké-
pesztő.
A további kérdések, vélemények kap-
csán Ángyán József leszögezte: a
(trafik)koncesszió épp olyan közva-
gyon, mint a föld. Ezen a téren is elen-
gedhetetlen, hogy a gondolat, a szó és a
tett azonos legyen. 
A képviselő emlékeztetett rá, hogy a
demográfiai földprogramot kihirdet-
ték, de nyoma sincs a készülő törvény-
ben; mitől lenne tehát lelkes generáció-
váltás a mezőgazdaságban?  A néppárti
politika attól néppárti, hogy segíti a he-
lyi közösségeket, mutatott rá.
Ángyán József leszögezte: az etikai
normákat senki sem rúghatja fel.  Nem-
csak a földbérletekről készített jelen-
tést, hanem annak előtte a Gyurcsány-
Bajnai féle disznóságokról is 250 ol-
dalas összeállítást. Nem véletlenül jöt-
tek fel az emberek tüntetni Budapestre.
Megkérdezték tőle, utalt rá, hogy
együttműködne-e az Együtt 2014-el?
Nem lehet összekapaszkodni azzal,
erősítette meg most is, aki egyszer már
világosan megmutatta magáról hogy
kicsoda.  Bajnai megtehette volna,
hogy megmenti az 500 családot, ha
másból nem, a magánvagyonából. Ki-
lenc ember felakasztotta magát! 
Én ez ellen tüntettem, hangsúlyozta a
képviselő, de nem boldogít, ha a saját
disznóságainkat látjuk. Jó lenne, ha mi
mások lennénk. Én ebben hittem.     
Az ülés végén dr. Gémesi György pol-
gármester mondott köszönetet a kép-
viselőknek a részvételükért, hozzátéve,
a jövőben is szívesen fogadja, ha Vé-
csey László beszámoló tartására ha-
tározná el magát Gödöllő választott
testületének nyilvános ülésén, amire –
mint bevezetőjében egyébként el-
mondta – jogszabály nem kötelezi.

lt 

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Csak Vécsey László nem számolt be képviselői munkájáról sem itt, sem ott
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Legyen Gödöllő a legszebb település

„Lájkoljuk” az Echo TV oldalát!
Gödöllőről készített filmet az Echo
TV a hazánk településeit bemutató
sorozatában, melynek során a nézők
dönthetik el, melyik települést tartják
a legszebbnek. Természetesen váro-
sunk lakói is szavazhatnak, azaz „láj-
kolhatják” a műsor Facebook-oldalán
a gödöllői filmet.

Ehhez nem kell mást tenni mint a
közösségi portálon megkeresni „ A
legszebb magyar település” oldalt,
„lájkolni” ezt, majd az oldalon belül
Gödöllő albumát. A Gödöllőről szóló
film bemutatja többek között a kas-
télyt, városunk megújult főterét és
Máriabesnyőre is elkalauzolja a néző-
ket. A sorozatot vasárnap délelőttön-
ként 11.30-kor vetítik, de a filmek a
Youtube-on is megtekinthetők. 

A győztes településről, jutalom-
ként, három hónapon át minden ese-
ményről beszámol az Echo TV.          (kj)

Gödöllő város önkormányzata és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont (KIK) gödöllői tankerülete is
szeretné fenntartani a jelenleg a VM
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet-
ben kialakított logopédiai osztályt,
azok jövőbeni elhelyezésére közösen
keresik a megoldást. 

Ez hangzott el azon az egyezte-
tésen, amire május 23-án került sor a
városházán. A Gémesi György pol-
gármester kezdeményezésére össze-
hívott megbeszélésen részt vett Pán-
czél János a KIK gödöllői tankerüle-
tének vezetője, az érintett pedagógu-
sok, valamint a szülői munkaközös-
ség tagjai.

A megbeszélésre azért volt szük-
ség, mert Pánczél János jelezte a pol-
gármesternek, hogy szeptembertől a
Petőfi iskola volt Mátyás király úti

épületében szeretné működtetni az
önkormányzat által a VM Mezőgaz-
dasági Gépesítési Intézetben kialakí-
tott logopédiai osztályt, mivel azok
jelenlegi elhelyezéséért bérleti díjat
kell fizetni, ezt pedig nem tudja vál-
lalni. Gémesi György jelezte, az
igény teljesítésére nincs lehetőség. Az
létesítményt ugyanis tartaléképület-
ként tartja meg az önkormányzat, mi-
vel 2014-től 3 éves kortól kötelező
lesz az óvoda, és a város még nem is-
meri, hogy ez hosszú távon milyen
többletterheket ró rá.

Az önkormányzat nyitottságát jel-
zi, hogy a gyerekek és a szülők érde-
két szem előtt tartva rendezte az I.
félévi díjat, és átvállalja a logopédiai
osztály első félévi működtetésének
rezsijét. A polgármester tájékoztatta a
megjelenteket, hogy a II. félévi díjak-

ról egyeztetést kezdeményezett a KIK
vezetőjével, s javasolta a KIK-nek,
tegyen lépéseket azért, hogy a bérelt
állami tulajdonú ingatlan használatá-
ért ne kelljen fizetnie, hiszen maga is
állami tulajdonú intézményfenntartó.
A megbeszélésen részt vettek a logo-
pédiai osztály pedagógusai is, aki el-
mondták, nekik nincs gondjuk a jelen-
legi helyszínnel, bár kezdetben voltak
fenntartásaik, de a tapasztalatok elosz-
latták korábbi aggályaikat.

Gémesi György és Pánczél János
egyetértettek abban, hogy az önkor-
mányzatnak és a KIK-nak együtt kell
működnie a probléma megoldásában.
Biztosak abban, hogy az oktatás ősz-
szel zavartalanul folytatódik, bíznak
benne, hogy év végére sikerül közö-
sen megtalálni a végleges, mindenki
számára jó megoldást. (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!

Trianoni megemlékezés
2013. június 4. (kedd) 17.00

Helyszín: Művészetek Háza Gödöllő melletti Trianon-emlékmű
A megjelenteket köszönti: dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere

A műsorban közreműködnek: a Török Ignác Gimnázium tanulói 
Közreműködik: a Gödöllői Városi Vegyeskar

A megemlékezés koszorúzással folytatódik,
a programot az egyházak ökumenikus áldásával zárjuk.

Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni
legkésőbb május 31-ig Tábikné Surman Szilviánál

hétköznapokon 9-16 óráig a +36-70/376-6544-ös telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendezvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése

érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 16 óráig a helyszínre juttatni.
Megértésüket köszönjük!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Közösen keresi a megoldást az önkormányzat és a KIK

Továbbra is lesz logopédiai osztály

Tiszta udvar – Rendes ház

Május 31-ig lehet pályázni!

Nemzetközi együttműködési kultúráért
nívódíjat kapott a gödöllői Szent István
Egyetem. Az Erasmus program minő-
ségi lebonyolításáért járó rangos elis-
merést a Tempus Közalapítvány május
23-ai rendezvényén vehette át Tarr
Zsuzsanna külkapcsolati irodavezető.

Nemzetközi együttműködési kultú-
ráért nívódíjat az Európai Unió „Egész
életen át tartó tanulás” programja kere-
tében megvalósított, kiemelkedő szín-
vonalú oktatási és képzési projektek
kaphatnak. Idén 11 intézménynek ítél-
ték oda a nívódíjat. A díjazott Come-
nius, Leonardo, Grundtvig és Erasmus
intézményi együttműködések példaér-
tékű és színvonalas munkájuk eredmé-
nyeképpen részesülhettek a Tempus
Közalapítvány legrangosabb elismeré-
sében.

Magyarországon 52 felsőoktatási in-
tézmény vesz részt az
Erasmus programban.
Közülük idén a Szent
István Egyetem nyerte
el a nívódíjat. Az intéz-
mény segíti a hallgató-
kat, hogy fogadóintéz-
ményt találjanak, vala-
mint az utazás meg-
szervezésében, illetve
szakmai kérdésekben
és a nyelvi felkészítés-
ben is támogatást

nyújt. Oktatási tevékenységükre és az
Erasmus program lebonyolítására néz-
ve egyaránt minőségi fokmérő, hogy a
SZIE-n a bejövő hallgatók száma né-
hány éve folyamatosan magasabb,
mint a kiutazóké. A különböző karok
között nagy eltérés mutatkozik a mobi-
litáshoz való viszonyban, ezért tájé-
koztatással, anyagi és humán-erőfor-
rással segítenek abban, hogy a karok ne
leszakadjanak, hanem felzárkózhassa-
nak az egyetem és Európa fő sodrá-
sához.

A Nemzetközi együttműködési kul-
túráért nívódíjjal elismert Comenius,
Leonardo, Grundtvig és Erasmus pro-
jektek bemutatására kiadvány is ké-
szült, amely az Egész életen át tartó ta-
nulás program hazai koordinálását vég-
ző Tempus Közalapítvány honlapján
érhető el. (kcs)

Nívódíjat kapott a SZIE

Új tenyésznyúltelep Gödöllőn
Új tenyésznyúl telepet avatott Pop-
rády Géza, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium közigazgatási államtitkára
Gödöllőn, a Haszonállat-génmegőr-
zési Központ (volt Kátki) területén. A
most elkészült központ biztosítja
majd a magyar óriás nyúl genetikai
hátterét. 

Két éve indult a széles körben el-
terjedt Nyúl-unk a munkáért prog-
ram. Ennek keretében 2011-ben 200,
tavaly közel 90 család kapott tenyész-
nyulat, takarmányt és oktatást az ál-
lattartáshoz. Szintén évek óta tart a
Hungaricum Baromfi program. En-
nek keretében faluközösségek, csalá-
dok az önkormányzatok által szervez-
ve őshonos baromfifajtákat tartanak:
napos csirkét, speciális takarmányt
kapnak, oktatáson vesznek részt, s a

kész hízott baromfit, tojásukat szer-
vezetten dolgozzák fel és értékesítik.
A magyar őshonos állatok a határon
túl is jól teljesítenek.

Most egy új, prémium terméknek
számító, úgynevezett relax rabbit már-
kanév alatt futó és kiterjesztésre váró
program is indul. Lényege, hogy a
magyar óriás nyulat természetközeli
takarmányozással, technológiával ál-
lítják elő. Ezt a kiváló minőségű és az
állatvédelmi szempontból ideális kö-
rülmények között előállított húst a
legkényesebb hazai és külföldi piacok
is keresik. E programok elsődlegesen
a leghátrányosabb kistérségek telepü-
léseire koncentráltak, mert céljuk el-
sőként az itt élő nehéz sorsú családok
segítése, egészséges élelmiszerrel tör-
ténő ellátása. (VM)

VÜSZI: informatikai fejlesztés
A képviselő-testület elfogadta az

önkormányzati alapítású gazdasági
társaságok 2012. évi mérlegbeszámo-
lóit. Ezek közül elsőként a VÜSZI
Nonprofit Kft. előterjesztését tárgyal-
ták. A társaság a múlt évben 692 mil-
lió forint bevételre tett szert. A testü-
let jóváhagyta, hogy a 11 millió forin-
tos mérleg szerinti eredményét el-
avult számítógép parkjának és szoft-
vereinek a fejlesztésére fordítsa. 

Eredményes volt a Távhő Kft.
gazdálkodása

A Gödöllői Távhő Kft., gazdálko-
dását nagy mértékben meghatározta a

Magyar Energia Hivatal díjtételekre
vonatkozó előírása. A múlt évet 1,6
millió forint adózott eredménnyel
zárta, amit az eredménytartalékba he-
lyez. A kft. alapfeladatát teljesítette,
eredményesen gazdálkodott, erőfor-
rásait jó hatékonysággal használta fel,
lejárt esedékességű köztartozása nin-
csen.

Együttműködési
megállapodás

Együttműködési megállapodást köt
a Polgármesteri Hivatal a hozzáren-
delt, önállóan működő költségvetési
intézményekkel.

Mint arról korábban hírt adtunk, a
képviselő-testület január 1-jétől az
önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek gazdálkodási jogkörét a Polgár-
mesteri Hivatalhoz, mint gazdasági
szervezettel rendelkező, önállóan mű-
ködő és gazdálkodó költségvetési
szervhez telepítette. Eszerint az
óvodák, a bölcsődék, a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Köz-
pont és a Gödöllői Városi Múzeum
pénzügyi-gazdasági feladatait a Pol-
gármesteri Hivatal látja el.

A jogszabályi előírásnak megfele-
lően az intézmények közötti együtt-
működési megállapodást előzetesen
egyeztették az érintett intézmények-
kel.

(lt)

Testületi rövidhírek
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(Folytatás az 1. oldalról)

Ez idő alatt a színházteremben sorra
érték egymást a műsorok: volt báb-
színház, humoros zenés előadás, a
Gödöllő Sport Klub egyesületeinek
sportági bemutatói. A gyereknapot
stílusosan az Alma zenekar hagyo-
mányosan jól sikerült koncertje zárta

kora este a Művészetek Háza színház-
termében. Az ingyenes koncerten a
gyerekek zsúfolásig megtöltötték a
nagytermet, még a színpadra is jutott
az apróságokból.

Sosem látott tömeg a Művészetek Házában

Esős, mégis vidám gyereknap

A korábbi évek hagyományait foly-
tatva, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
az idén is közös útra invitálta azokat,
akik részt kívántak venni a csíksom-
lyói búcsún. Felhívásukra közel
negyven fő csatlakozott ahhoz a több
százezer határon túli és anyaországi
magyarhoz, akik idén is méltósággal
gyűltek össze a Somlyó hegy alatti
Nyeregben a szentmisére, aminek
szentbeszédét Ternyák Csaba egri
érsek tartotta. 

Már az odautat is értékes prog-
ramokkal gazdagították: Nagybánya
városában tettek sétát, majd megte-
kintették a koltói Teleki kastélyt és a
szentelésének 100. évfordulóját idén
ünneplő gyergyóditrói Jézus Szent
Szíve templomot. 

A búcsú napja előtt a csoport tagjai
Csángóföldre, Lészpedre látogattak,
ahol a magyar tagozat diákjainak mű-
sorát tekintették meg és találkoztak

azokkal a gyerekekkel is, akik az el-
múlt években már jártak Gödöllőn, il-
letve azokkal is, akik az idén nyáron
töltenek majd néhány napot váro-
sunkban.

A gödöllőieket nagy szeretettel fo-
gadták a szálláshelyen, erdélyi test-
vérvárosunkban, Csíkszeredában,
ahol  a korábbiakban kialakult kap-
csolatok ápolására és új barátságok
kötésére is lehetőség nyílt.

A csoport tagjai a hazaút során
Gyulafehérváron megtekintették a
Márton Áron püspök életéről készített
kiállítást, továbbá rövid látogatást tet-
tek Nagyenyed és Kolozsvár váro-
sában. 

jk 

A Történelmi Vitézi Rend és a Rákóczi Szövetség gödöllői helyi szervezetének képviseleté-
ben tisztelettel meghívjuk a Rákóczi szabadságharc tiszteletére rendezett koszorúzással
egybekötött megemlékezésre.

Időpont: 2013. június 2., vasárnap, 11 óra Helyszín: Református templom

Dr. Bucsy László, Tóth Tibor

Színesebbnél-színesebb madárodúk dí-
szítik a Palotakerti Óvoda fáit. A gye-
rekek és a szülők keze munkáját dícsérő
odúk ötlete a Madarak és Fák Napján

született, elkészítésük pedig kiváló csa-
ládi program volt.  
A Palotakerti óvoda udvarán már koráb-
ban is volt madárodú, aminek kis lakóit
örömmel figyelik a gyerekek – tudtuk
meg Varga Lillától, az intézmény ve-
zetőjétől. Mint elmondta, az Alsópark-
ban megtartott Madarak és Fák Napján

látta, mennyire élvezik a gyerekek és a
szülők a közös munkát, s a kicsik mi-
lyen büszkék a kész odúra. Így született
meg az elképzelés, hogy ezt az óvodá-

sokkal is megvalósítja. Első lépésként,
felmérték, hány szülő venne részt szí-
vesen a munkában, majd ennek alapján
vásárolták meg a szükséges faanyagot,
amit az óvoda karbantartója előkészített
az összeszerelésre. Összesen 104 odú
készítésére vállalkoztak a családok, vol-
tak, akik több kis madárházat is összeál-

lítottak. Ezeket azután kifestették, s
most az óvoda fáit díszítik néhány hétig,
majd a csoportok eldöntik, hogy haza-
viszik, vagy valahol a közterületek fáira

helyezik ki azokat. 
Az óvoda madárodú készítő programja
nemcsak a Madarak és Fák Napjához
kapcsolódik, hanem a Tiszta udvar, ren-
des ház idei „versenyéhez” is.  Az idén
ugyanis a madárbarát szempontokat is
figyelembe veszik az elbírálás során.

jk

Gödöllő turisztikai vonzerők-
ben páratlan gazdagságnak ör-
vend – ezt igazolta a május 25-
én a Gödöllői Arborétumban
első alkalommal megrende-
zett ArboFest is, amire olyan
sokan voltak kíváncsiak, hogy
parkolni is alig lehetett a kert
bejárata körül. 

A látogatók sokasága mégis eloszlott
a több száz hektáros területen. Bár az
Arborétum máskor is látogatható, a
területet gondozó Pilisi Parkerdő Zrt.
és a gödöllői civil szervezetek közös

szervezésében megvalósult ArboFest
ökofesztivál és családi nap révén
most színes programokkal zárta ma-
gát új „ismerősei” szívébe is. 

A programok helyszíneit – a szín-
padot, a játszóteret, a szaletlit és a kö-
röndöt – bejárók séta közben ismer-
kedtek a száztíz éves arborétum nö-
vénytani értékeivel is. Ehhez kedves
figyelmességként térképet és a bota-
nikai útmutatót kaptak.

Ki-ki kedve szerint válogathatott a
nap kínálatából. Előadásokat lehetett
hallgatni például az egyetemen zajló
vadbiológiai kutatásokról és az egész-
séges táplálkozásról. A bátrabbak ki-
próbálhatták, hogyan lehet az erdő-
ben szekerezni szürkemarha fogattal.
Akik őshonos állatbemutatóra voltak
kíváncsiak, átlátogattak az Isaszegi út
túlsó felére, a KÁTKI területére. 
A köröndön a jóga több szakágába

kapcsolódhattak a kíváncsiak.
Éhüket, szomjukat környékbeli ter-

melők ételeivel, italaival enyhíthették
a látogatók, majd illatos növények és
illóolajok gyógyító hatását élvezhet-
ték.       

Mint Vígh Andrea kommuni-
kációs előadótól megtudtuk, a Pilisi

Parkerdő Zrt. tavaly szeptemberben
egy évre szóló megbízást kapott a
Gödöllői Arborétumban szükséges er-
dészeti és fenntartási munkák el-
végzésére. A kültéri színpad, az eső-
beállók és a játszótér biztonságossá
tétele valamint a 15 km hosszú út-
hálózat karbantartása, a belógó ágak
nyesése befejeződött. Az arborétum
épületeinek felújítása és a kerítés ki-
javítása megkezdődött. Az erdőgaz-
daság közel 200 tonna zöldhulladékot
szállított el, és 100 tonna szemetet
szedett össze az arborétumból és kör-
nyezetéből. 

A kezelést és fenntartást a Pilisi
Parkerdő hosszú távon is szívesen
vállalja. Csak bízhatunk benne, hogy
erre módja lesz és mindannyian él-
vezhetjük majd, hogy arborétumunk
színvonalas pihenési és sportolási le-
hetőséget nyújt számunkra.

lt

Történelmi Vitézi
Rend

Gödöllőiek a Csíksomlyói búcsún

A kismadarakat is várja a Palotakerti Óvoda

Új tavasz a Gödöllői Arborétumban

Kinyílt az ArboFest
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Nem tudom, a kedves olvasóval elő-
fordult-e, hogy megszólították a köny-
vek; velem nem egyszer megtörtént,
hogy ha nem vettem kézbe a megfelelő
olvasnivalót, az szó szerint a kezembe
repült. A rám boruló, túlzsúfolt köny-
vespolcról lepotyogó könyvek közül
mindig azt kaptam el, aminek gondola-
taira épp akkor szükségem volt. Né-
hány napja két mű között „viaskod-
tam”, s nem volt könnyű a döntés, me-
lyiket is válasszam, de egyik kedvenc
íróm, Fekete István fiának neve sokat
nyomott a latba, s végül a novelláskö-
tet mellett voksoltam, ami szinte bele-
simult a kezembe. 
Néhány oldal után már tudtam, helye-
sen döntöttem. A második az „Igazgató
Úr” című történetet már azzal a jóleső
érzéssel kezdtem olvasni, hogy egy
kedves ismerős, szerető barát vezeté-
sével indultam el a könyv adta kaland-
ra. Alig néhány sor után köszönt rám
az általam csak történelmi távlatból és
a visszaemlékezésekből ismert név:
Gábriel L. Asztrik.
Az egykori Gödöllői Pemontrei Fran-
cia Gimnázium igazgatója a kommu-
nista diktatúra elől az Egyesült Álla-

mokba menekült, ahol Indiana állam
Notre Dame Egyetemén tanított. Innen
írt levelet ifj. Fekete Istvánnak, az
egykori premontrei diáknak, reagálva
egyik amerikai újságban megjelent írá-
sára. A novella nem csak a már felnőtté
lett író, és egykori professzori közti le-
velezésbe enged bepillantást, hanem a
hajdani premontrei gimnázium életébe
is. Olvasása közben ugyanazt érez-
tem, mint amikor részese lehettem egy
Szent Norbert-napi találkozónak,
amire a jelenlegi diákok és tanárok
mellett az 1948 előtt végzettek és még
a köztünk lévő tanáraik is eljöttek:
mérhetetlen szeretetet, tiszteletet.
Megerősített abban, hogy premontrei
diáknak lenni, valami egészen különle-
ges dolog: egy életre szóló szövetség,
ami nem ér véget az érettségivel, hitté-
tel egy értékrend mellett, ami megha-
tározza minden cselekedetét annak, aki
ennek a közösségnek a részévé lett.
„És szívem minden őszinteségével ál-
líthatom, hogy a premontrei tanáraim-
tól többet tanultam, mint egész további
életem folyamán. Nemcsak az általá-
nos műveltséghez és az iskolázottság-
hoz szükséges tudnivalókat, hanem

emberi tisztességet, becsületet és haza-
szeretetet is.”  Így vall az egykori pre-
montrei diák, akinek naplója alapján írt
novelláinak mindegyikében visszakö-
szönnek ezek az értékek. Ifj. Fekete
István 1956. decemberében a szabad-
ságharcban vállalt szerepe miatt hagyta
el az országot. Történeteiben ezeknek a
napoknak az eseményeit is feleleveníti,
vezeti az olvasókat a történelem viha-
rain, a lélek fájdalmain át, szem előtt
tartva mindazt, amit otthont és a gö-
döllői gimnáziumban útravalóul ka-
pott.  
(Ifj. Fekete István: Emberek vagyunk) jk

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy premontrei diák tollából

A Könyv ünnepe Gödöllőn programso-
rozat részeként mutatják be az IRKA,
azaz, a gödöllői Irodalmi KerekAsztal
második, Karcvonások 2013 címet vi-
selő antológiáját. A kiadvány huszon-
négy gödöllői író és költő munkáját tar-
talmazza, többek között a múlt évi Gö-
döllői Irodalmi Díj pályázat díjazott
munkáit is. Az IRKA tagjainak elmúlt
két évi írásait osztja meg az olvasóval az
antológia, amiben ez alkalommal kép-
zőművészeti alkotások, valamint az
azok hatására született versek is helyet
kaptak. A gyűjtemény egy jelentős sze-
letét mutatja be az IRKA által összefo-
gott szerzőknek, mára ugyanis harminc-
ra tehető az aktív tagok, és mintegy öt-
venre azok száma, akik inkább pártoló-
ként vesznek részt a munkában – tudtuk
meg Istók Annától, az IRKA

vezetőjétől. A könyv válogatás a műfa-
jokban, családi történeteket, életrajzi és
dokumentum értékű munkákat, vala-
mint meséket és fantasy történeteket 
egyaránt felvonultat. 
Az írásokat forgatva sokaknak meglepő
lehet, hogy ilyen sokan elkötelezettek az
irodalom mellett nemcsak olvasóként,
hanem alkotóként is. 
Az IRKA „alkotótábora” az elmúlt
években egyre nőtt, és nő ma is. Mint
megtudtuk, sokan és örömmel járnak a
különböző műhelyfoglalkozásokra,
amik nemcsak találkozási lehetőségek,
hanem a fejlődésre is lehetőséget adnak.
Emellett persze az is fontos, hogy ennek
mentén olyan baráti társaságok alakul-
nak, akik nem csak az IRKA, hanem a
könyvtár rendezvényeire is eljárnak. A
szerveződés egyébként is fontosnak

tartja a személyes kapcsolatokat. A
Karcvonások című antológiát május 31-
én, 18 órakor mutatják be a könyvtár-
ban. A kötet kereskedelmi  forgalomba
nem kerül, a helyszínen azonban, vala-
mint a későbbiek folyamán a könyvtár
nyitvatartási idejében hozzájuthatnak az
érdeklődők. jk 

Izgalmas időutazásra invitálja az
érdeklődőket a Cantus Ludus
Énekegyüttes június 1-jén, 19
órától a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központban. 

A Szecesszió Éve programsorozat ré-
szeként a múlt század elejének zenei vi-
lágában, irodalmában és képzőművé-
szetében kalandozhatnak az érdeklő-
dők. A Cantus Ludus Énekegyüttes kü-
lönleges hangulatú zenés kirándulásai-
nak sorában egy a XIX. és a XX. század
fordulóját idéző estre került sor „Zenés
irodalmi korfestés a századelő korából”
címmel. Mint azt Buka Enikő, a Cantus
Ludus Énekegyüttes tagja lapunknak el-
mondta, olyan összművészeti estnek le-

het részese a közönség, aminek során
megidézik a századelő kávéházainak
hangulatát, bepillanthatnak a mozi vilá-
gába, de Bartók Béla és Kodály Zoltán
művei is felcsendülnek. Bartóktól a Há-
rom csíkmegyei népdal például eredeti
és feldolgozott formában is elhangzik
majd. A kor könnyű műfajának muzsi-
káit Csúr Gábor és Fodor László
hangszerelésében hallhatják majd, de
megszólaltatják Zerkovicz Béla Tango
D’ amour című szerzeményét is Szitha
Miklós átdolgozásában. A „dalra” egy
padláson heverő korabeli újságban talált
rá Joób Emese, az énekegyüttes tagja.
A laphoz akkoriban kottamelléklet is
tartozott, ott közölték a népszerű szerző
művét, s ez alapján készült el most be-

mutatása kerülő változat. Fotók segítsé-
gével elevenedik meg a száz évvel ez-
előtti Gödöllő, Gecse Julia pedig ezút-
tal nem csak énekel, hanem a képző-
művészet és a szecesszió kapcsolatáról
is szót ejt. Nem marad ki az irodalom
sem: Ady és Léda levelezése, valamint
Ady versei adnak ízelítőt a kor irodal-
mából. A XX. század eleje filmen is
megelevenedik majd, természetesen né-
mafilmen, zongorával kísérve, s az est
során mutatják be azt a két videoklippet
is, amit az énekegyüttes a Szecesszió
Éve alkalmából készített az eseményre.

Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus és Ifj. Balázs János, Junior Príma díjas zongoraművész adott hangversenyt a kastély
dísztermében május 26-án este. A közönség Franz Lachner Stabat Materét hallhatta, melynek ez a hangverseny volt a
magyarországi bemutatója, majd Beethoven: C-moll szonátája  hangzott el. A program második részében Franz Schubert
műveiből hangzott el összeállítás. Az est karnagya Erdei Péter volt. 

A koronázási hétvége programsoroza-
tában különleges élményt ígér a Lovar-
dában megrendezésre kerülő operett
gála. Június 8-án és 9-én 20 órától a
műfaj koronázatlan királyai, Ábrahám
Pál, Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Ifj.
Johann Strauss műveit hallhatja majd a
közönség. 
Az est folyamán a Csárdáskirálynő mellett többek között olyan népszerű ope-
rettekből hangzanak el részletek, mint az Ördöglovas, a Marica grófnő, a 
Luxemburg grófja és a Denevér. 
Az elhangzó dalok között olyan operett slágereket találunk, mint a „Ma önről
álmodtam megint”, az „Emlékszel még” vagy a „ Szép város Kolozsvár”,
melyeket nem csak idehaza, hanem a világ minden pontján  slágerként tartanak
számon.
A sikert olyan kiváló művészek garantálják, mint Oszvald Marika (Gödöllő
díszpolgára), Csere László, Peller Károly, Bódi Barbara, Kerényi Miklós
Máté és Vadász Zsolt.
A csodálatos muzsikákat a Gödöllői Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg,
Horváth Gábor vezényletével. Az  előadásra jegyek már csak korlátozott
számban kaphatók. bj

Zenés irodalmi korfestés a századelő korából

A Cantus Ludus és a szecesszió kora

Magyarországi bemutató a Királyi Kastélyban

IRKA Antológia a Könyv ünnepére

Karcvonások
Hagyományteremtő operettgála a koronázási hétvégén

Sztárparádé a kastélyban

A június 1-jei koncerte a jegyek már
elfogytak. Június 4-én az együttes
újabb koncertet ad. Helyszín: Vá-
rosi Könyvtár,  időpont: 19 óra.
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Gödöllői kisugárzás

Szecessziós városok találkozója
(folytatás az 1. oldalról)

Szabadka városáról elsőként Kern
Sólya Mária, a város képviselő-testü-
letének elnöke beszélt, aki a műemlék-
védelmi munkákról és azok támoga-
tottságáról szólt, majd Ninkov Kova-
cev Olga művészettörténész, a szabad-
kai Városi Múzeum főmuzeológusa
mutatta be a helyi szecessziós emlé-
keket. Többek között a városházát,
aminek üvegablakai Nagy Sándor keze
munkáját dícsérik, a zsinagógát és az
egykori Osztrák-Magyar Bank épületét.

Kecskemét városa részéről Király
József önkormányzati képviselő is-
mertette a műemlékvédelem helyze-
tét, s felhívta a figyelmet, nem csak a
szűkös anyagi források jelentenek prob-
lémát, hanem a rossz politikai dönté-
sek, a nem megfelelő épület használat,
és a rossz befektetői hozzáállás is. Elő-
adásában Kecskemét főterének, a Rá-
kóczi útnak, a villanegyednek és a mű-
vésztelepnek az épületeit mutatta be,
így többek között a Cifrapalota, a Ta-

karékpénztár, a református templom és
a Luther-palota épületeiben gyönyör-
ködhettek a résztvevők.

A szecesszió kaposvári értékeit L.
Balogh Krisztina főépítész mutatta
be. Ő is felhívta a figyelmet a pénz-
ügyi nehézségekre, mint mondta, a
színház épületének rendbe hozására
például 7 milliárd forint lenne szüksé-
ges. Előadásából megismerhették a vá-
ros azon épületeit, amik szecessziós je-

gyeket hordoz-
nak, megismer-
hették a helyi
építészeti sajá-
tosságokat, vala-
mint bepillant-
hattak a Rippl-
Rónai József
által tervezett
Andrássy-ebédlő
rekonstrukciós
munkálataiba.

Marosvásárhely különlegességeit
Oniga Erika művészettörténész, a
Maros Megyei Múzeum muzeológusa
mutatta be. A városháza és a Kultúrpa-
lota épülete mellett a posta, az Agrár-
bank, az Albia Bank, a Kereskedelmi
és Iparkamara épülete, a rendőrségi pa-
lota, és a tisztviselőtelep házaiban gyö-
nyörködhettek az érdeklődők. Előadá-
sában kiemelt helyet kapott az idén 100
éves Kultúrpalota, aminek Körösfői-
Kriesch Aladár által készített festmé-
nyei, Nagy Sándor által tervezett és
Róth Miksa készítette üvegablakai, va-
lamint a Sidló Ferenc készítette koro-
názási reliefje összekapcsolja a várost
Gödöllővel.

A konferencia záróelőadását Őriné
Nagy Cecília művészettörténész, a
Gödöllői Városi Múzeum főmuzeoló-
gusa tartotta. Elsőként a rendezvény
helyszíneként szolgáló egykori Köz-
ségházáról, a mai Erzsébet Királyné
Szállodáról beszélt, majd a csak keve-
sek által figyelemre méltatott – ma is
bíróságként működő – Járásbíróság
épületét ismertette meg a jelenlévők-
kel. Ezt követően mutatta be a műte-
remházakat: Nagy Sándorét és Bel-
monte Leóét, valamint a szövőiskola
terveit, amik azonban nem valósulhat-
tak meg. Kiemelte, Gödöllőnek a sze-
cesszióban elfoglalt helyét nem a helyi,
hanem azok a magyarországi épületek
jelölik ki, amiknek díszítése a gödöllői
művészek munkáját dicsérik.

(k.j.)

A hősök napja alkalmából hadisír-
szentelési ünnepséget tartottak a má-
riabesnyői temetőben május 25-én,
szombaton. A Kereszténydemokrata
Néppárt Pest megyei Szervezetének
kiemelt rendezvényén megjelenteket
dr. Gémesi György polgármester kö-
szöntötte, majd ünnepi megemléke-
zést mondott Harrach Péter frakció-
vezető. A második világháború kato-
naáldozatainak sírjai helyén felállí-
tott emlékművet a Történelmi Vitézi
Rend támogatásával a Varga és Fiai
Kft. készítette.

A hősök napja történetét, a hadisír-
gondozás mai állapotát és törekvéseit
Maruzs Roland őrnagy, a Honvédel-
mi Minisztérium Katonai Hagyomány-
őrző és Hadisírgondozó Osztályának
vezetője ismertette. G. Merva Mária,
a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
a második világháború gödöllői kato-
nai eseményeit foglalta össze.

A hadisíremlék a KDNP helyi szer-
vezetét vezető Varga Árpádnak a
kezdeményezésére készült, mondta kö-
szöntőjében Gémesi György polgár-

mester. Avatásával remélhetően évről-
évre ismétlődő megemlékezést indítha-
tunk el hőseink emlékének ápolására.

Mindenhol új emlékművek jelennek
meg az országban, több emberöltő után
teljesülni látszik egy 1925-ös törvény
rendelkezése, mi szerint emléket kell
állítani hőseinknek. Nemcsak az I. vi-
lágháborúban elhunytaknak, hanem a
mindenkori magyar hősöknek – kezdte
beszédét Harrach Péter országgyű-
lési képviselő, a KDNP frakcióveze-
tője. Egy-egy családban az összetarto-
zás tudata nemcsak az élőkre terjed ki,
hanem az elhunytak emlékére is. Elő-
deink tetteivel, életpéldájával együtt

teljesek a családi hagyo-
mányok. Ami a családra
érvényes, érvényes a
nemzetre is. A nemzet is
visszaemlékezik a régen
éltekre, különösen azok-
ra, akik életüket áldozták
a hazáért. A politikus be-
szédében a haza és a bá-
torság fogalmát emelte ki.

Bank László aszódi
helytörténész és Fábián

Balázs, a Gödöllői Városi Múzeum
néprajzos muzeológus munkatársának
kutatásai alapján G. Merva Mária mú-
zeumigazgató elmondta, hogy 1944.
december 12-én foglalták el Gödöllőt a
szovjet csapatok Máriabesnyő és az
Öreghegy felől. Az elaknásított Valkó
irányában hetekig álltak a harcok. A II.
világháborúnak körülbelül 300 halottja
volt Gödöllőn.

A Dózsa György úti temetőben a sí-
rok rátemetéssel már eltűntek. A pre-
montrei temetőben azonban ma is több
katonasír megtalálható. A besnyői te-
metőben 20 magyar, 6 német és 6 szov-
jet katona nyugodott egy sorban, egy-
más mellett. Két német holttestet autó-
pálya építés során találtak meg. A né-
met katonák földi maradványait a 90-
es években exhumálták és azok a buda-
örsi katonai temetőbe kerültek. A ma-
gyar sírokra egy kivételével rátemet-
tek, az utóbbi tövében egy fa nőtt, a sír-
helyet nem tudták értékesíteni, ott ké-
szült el az emlékmű, aminek felállítá-
sát a besnyői Szántai Sándor javasolta.

A hősök napja, május utolsó vasár-
napja 1945-ig nemzeti ünnep volt, je-
lentette ki Maruzs Roland őrnagy.

A hadisírt Turai János plébános és
Csuka Tamás református lelkész szen-
telte fel, majd a megemlékezés koszo-
rúit helyezték el. A műsorban közre-
működött a Gödöllői Fúvószenekar El-
la Attila vezényletével, Nemcsák Ká-
roly színművész, Benedek Krisztina
népdalénekes és a Kiskalapos ének-
együttes. Szólót énekelt Hidvégi Lász-
ló. Az emlékműnél Szántai Tamás ját-
szotta el az Il silentiót.                          (l.t.)

Hősök napja: Megemlékezés a máriabesnyői temetőben

Emlékmű a katonaáldozatoknak

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
Gödöllő

2013. június 22., 18 órától
FŐTÉR

18.00: Orkesztika bemutató (Gödöllő Táncszínház)
19.00: A gödöllői művészeti csoportok fellépése
20.45: Pátkai Rozina–Tóth Mátyás Duo
22.30: Szecessziós fényfestés a református templom homlokzatán
22.45: Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
19.00-21.00: Királydombi pavilon (ingyenes)
19.00-23.00: Lovaskultúra-kiállítás
19.00-24.00: A Zsolnay kerámia kiállítás megtekintése egyénileg
19.15 és 20.15: Parktúra dr. Rosta László botanikus vezetésével (ingyenes)
20.00-24.00: Gyertyafényes koncertek a díszudvaron (ingyenes)
20.30-21.00: Gyerekprogramok, Esti mese (Orovecz Éva)

MŰVÉSZETEK HÁZA
19.00-tól: Koncertek (Dixix Rhythm, Jam Klub, JimBeam Akusztik, Roy és Ádám) – Novo Café
19.00-21.40: Kreatív mozgásműhely gyerekeknek (Gödöllő Táncszínház) – Stúdiószínpad
19.00-19.30: SZÍNCSERE, „Előadóművészek a képzőművészetben és képzőműveszek

az előadóművészetben…” c. kiállítás és előadás – Színházterem
21.00: Némafilm zongora aláfestéssel – Muza-kert
22.00: Játék-Úton mozgásszínházi előadás (Club Színház) – Muza-kert

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
18.30: A jó kormányos – Körösfői László családi visszaemlékezése
20.00: Őriné Nagy Cecília kurátor tárlatvezetése
Gyerekprogramok 18 órától (Tematikus foglalkozás a Tündérkert c. mesekönyv alapján.)

A MÚZEUM BELSŐ UDVARA
21.00-22.30: Garabonciás Színtársulat, Molnár Ferenc: Liliom című előadása (23-án is!)
22.45-23.30: Táncház a Berka Együttessel

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
18.00-24.00: „Szecessziós utazás a könyvtárban”, ismeretszerző játék az időszaki kiállításban
18.00-21.00: Ellenfényben – könyvek másként; Gyermekfoglalkozások
18.00 és 20.00: Improvizációs Színház és könyves foglalkozás

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
18.00-24.00: Erzsébet királyné kultusza c. kiállítás, Programok az udvarban, Ipar- és kézműves vásár,
gyermekfoglalkoztató
22.00-24.00: Tűzugrás

GIM-HÁZ
17.00-21.00: Mesék az illatos kertben – Lesznai Anna kertes meséi, emlékei
18.00-01.00: „Ilka kertje”, csoportos képző- és  iparművészeti kiállítás
21.30-24.00: „Fény és Árnyék” kiállítás a kertben

KIRÁLYI VÁRÓ
17.00 és 19.00: Kerekasztal-beszélgetés a cserkészmozgalomról és Teleki Pálról
18.30 Hetedhét országból – A kurátorok tárlatvezetése
Szabadtéri programok: íjászbemutató, cserkészfoglalkozások, cserkésztábortűz

LEVENDULA GALÉRIA
19.00: Művészházaspárok alkotásai a szecesszió jegyében; Szecessziós virág-térinstalláció az 

utcán; Hegedű és barátai (Dezső Piroska), Gyermekprogramok 16-22 óráig
FERENCZY MÚZEUM – MEGYEI RÉGÉSZETI LÁTVÁNYRAKTÁR

18.00-23.00: Játékos kalandozás kicsiknek és nagyoknak, kézműves foglalkozás, melyen a
kiállításban látott tárgyak közül készíthetnek el néhányat.

SZIE-KÖNYVTÁR
Könyvtári és egyetemi túrák; Zenés irodalmi teaház; Kiállítás „Szecesszióra hangolva” címmel;
Kincsvadászat a sorok és a könyvek között; Filmbemutató

INGYENES BUSZJÁRAT A HELYSZÍNEK KÖZÖTT
Könyvtár – GIM-ház – Levendula Galéria – Királyi Kastély – Királyi Váró – SZIE-könyvtár – Régé-
szeti raktárbázis – Könyvtár (A busz 18.00-00.30-ig, 30 percenként közlekedik.)

VÁROSNÉZŐ KISVONAT 400 FT/FŐ (2 éves korig ingyenes)
Főtér – GIM-ház – Erzsébet-park – Királyi Kastély – Ady Endre sétány – Királyi Váró – Főtér
(A kisvonat 18.00-24.00-ig, 20 percenként közlekedik.)

Részletes program:  www.godollo.hu *  www.muza.hu
A változtatás jogát fenntartjuk!

Május 26-án a Szentháromság templomban megtartott szentmisét követően
Szecsődi Péter kanonok megáldotta a városunkban élő és alkotó Szekeres
Erzsébet textilművész és Bada Márta festőművész alkotásait; az általuk
készített falikárpitok és festmények a templom belső tereit díszítik.              (kr.)

MMűűaallkkoottáássookkaatt  sszzeenntteelltteekk
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Június 1-én és 2-án 

szombaton és vasárnap 
9-11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535-5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Szetter: Iszonyatosan játékos, ug-
rálós szetter keverék kan. Első-
sorban olyan gazdit szeretnénk
neki találni, aki tudja mennyi 
energiát kell belefektetni egy
ilyen csiszolatlan gyémántba.

Piroska: Staff keverék, felnőtt
szuka. Azonosítóval nem rendel-
kezik. Jófej, kedves, hízelgő ku-
tyus aki imádja ha simizik. Ere-
deti gazdáját keressük, annak
hiányában örökbefogadóját.

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06-20-55-48-450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen. 

Csíkos: Nagyon fiatal, még tej-
fogú csíkos kisfiú. Kicsit fé-
lénk de hamar barátkozó eb.
Vélhetően nagyra fog nőni. Fe-
lelősségteljes, gondos családot
szeretnénk neki találni.

Pajti: Beagle keverék, ivartala-
nított kan. Lakásba vagy kertes
házba ajánljuk, de a szökésbiz-
tos kerítés alapfeltétel. Kedves,
embercentrikus, kutyus. Más
kutyákkal is gond nélkül kijön.

Kutya örökbefogadó napot
tartunk június 2-án, 

10-15 óráig a gödöllői 
TESCO parkolójában. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Óriási sikerrel zárultak a Kutya
Világkiállítás gödöllői és buda-
pesti eseményei. A május 16-
19. között megrendezett világ-
esemény mindkét helyszíne
nemzetközi elismerést kapott
a világ több mint 70 országából
érkező kiállítóitól, versenyzői-
től és a Nemzetközi Kinológia
Szövetség (FCI) bírói testüle-
tétől. 

A Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesülete (MEOE) felmérve, hogy a
budapesti helyszín nem lesz elég
nagy a teljes rendezvény lebonyolí-
tására, a Világkiállítás egyes esemé-
nyeit Gödöllőre telepítette. Az itt lévő
három helyszín pedig (Alsópark,
Kastélypark és a Táncsics Mihály úti
Sportcentrum) méltó környezetet
adott az itt lévő versenyeknek. Szer-
kesztőségünk több kiállítóval, bíróval
és versenyzővel is beszélgetett, akik
mind egyöntetűen csak pozitívan tud-
tak nyilatkozni. Egy Ausztráliából ér-
kező hölgy külön kiemelte, hogy a
parkoltatás mennyire jól működött.
Az ilyen rendezvényeken megszo-
kott, hogy akár félórát is várakoznak,
mire eljutnak a kiállításra, de itt azál-
tal, hogy minden klubnak ki volt

jelölve külön parkoló, semmit nem
kellett várni. „Tökéletes szervezés és
gyönyörű helyszín” nyilatkozta az
Oroszországból érkező Andvol welsh
corgi  kennel tenyésztője, Marina
Volkova.

A Táncsics úti Sportcentrumban a
munkakutya világbajnokság és a
Frizbi Világkupa résztvevői is csak
pozitívan tudtak beszélni a helyszín-
ről és az eseményről. Az ott lévő ja-
pán, norvég, svéd versenyzők szinte
mindegyike azt mondta, szívesen jön-
nének ide vissza máskor is.

Szinte minden helyszínen teltház
volt és több ezer látogató volt kíván-
csi a közel ötezer kutyára, ami meg-
fordult városunkban a négy nap alatt.
Minden szállás elkelt, ahova kutyát
lehetett bevinni. A lovardában ren-
dezték meg a 400 fős nemzetközi bí-

rói testület díszvacsoráját, de az Er-
zsébet Királyné Étteremben tartották
az Obedience és az Eurosighthound
díszvacsoráját is. 

Ahhoz, hogy minden jól működjön,
a város biztosította a hátteret, amit ter-
mészetesen több hónapos előkészítő
munka előzött meg. Korózs András, a
MEOE elnöke ezért dr. Gémesi 
György polgármester részére elismerő
oklevelet nyújtott át, valamint a Ma-
gyar Ebtenyésztők Országos Egyesü-
lete aranykoszorús kitüntetését adomá-
nyozta Péterfi Csaba részére több
éves kinológiai tevékenysége elismeré-
séül.  Rafael de Santiago, az FCI elnö-
ke és dr. Jakkel Tamás, az FCI elnök-

ségi tagja külön gratulált a városnak, és
kérte meg Gémesi Györgyöt, hogy kö-
szönetüket tolmácsolja mindazoknak,
aki munkájukkal segítették az ese-
ményt, valamit a település lakóinak.

VIII. Bika-tavi Természetvédelmi
és Ornitológiai Tábor

Az MME Gödöllői Helyi Csoportja 2006 óta rendezi meg
a Bika-tavi Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort, a BITOT-ot.
A táborban 9-14 éves diákok vehetnek részt. A sátrakat és a napi

háromszori étkezést, illetve a szakmai programokhoz szükséges felszerelést a
helyi csoport biztosítja. A gyerekek külön 6-7 fős kiscsoportokban mennek

délelőtti szakmai programokra. Minden kiscsoportot egy
szakvezető és egy kiscsoportvezető kísér.

Programok: Rovarászat, Madarászat, Gyűrűzés, Természetjárás, Botanika és
Meteorológia. Délután közös játékok, illetve ismeretterjesztő előadások
kötik le a gyerekeket. A második BITOT óta a délutáni programokat egy a

történelemhez kapcsolódó játékos kerettörténet színesíti. 2007-ben a török
hadjáratokat, 2008-ban A magyarok honfoglalását, 2009-ben Az olimpiai

játékokat ókortól a napjainkig, 2010 -ben a gondolkodó ember Homo sapi-
ens kialakulását, 2011-ben a magyar mondák és népmesék világát elevenítettük
fel a résztvevő gyerekekkel. A következő tábor kerettörténetét mindig a tábor első
napján ismertetjük a gyerekekkel. Reméljük, hogy egyre több gyerekkel tudunk a

jövőben közösen találkozni Galgahévízen és táborozni egy jót! 
Helyszín: Galgahévíz, Bika-tó
A tábor időpontja: 2013. augusztus 2-11. (érkezés 16 órától)
Elhelyezés: a helyi csoport által biztosított sátrakban
Részvételi díj: 28.000 Ft (Az előleget a szülői
értekezleten kell befizetni, melynek időpontját a je-
lentkezésre adott válaszlevélben ismertetjük.)
Jelentkezés: 9-14 éves korig
Elérhetőség: Juhász Tibor (06-20-519-8690)

Név: ……………………………...................………….
Születési év: ....................................................
Levelezési cím: .................……………………………………………
Telefon: …………………………………..
E-mail cím: ……………………………..........……, osztály: ….....…..
A sikeres jelentkezés feltétele a minél pontosabban kitöltött feladatlap (35-
nél több beérkezett és jól kitöltött feladatlapnál az érkezési sorrend számít)
és a szülői beleegyezés! A táborba való felvételről értesítést küldünk az 
e-mail vagy a levelezési címedre. A részvételi díjat a táborba való felvétel
után kell befizetni. Ha nem adtál meg e-mail címet, melyet rendszeresen né-
zel, akkor ne felejtsd el mellékelni a saját címedre megcímzett felbélyegzett
borítékot is!

Jelentkezési határidő: Június 15.
Jelentkezési cím: 2114 Valkó Rózsa F. köz 6/A,
E-mail: juhaszpoktibor@gmail.com Tárgy: BITOT jelentkezés_NÉV

FELADATLAP
1. Sorolj fel három hazánkban is élő éjjeli lepke fajt!
…….....…...............…….......……................……........…..…............................... 
2. Mit nevezünk efemer növénynek?
…………………………………………………........................…………............................
...................................................................................................................
3. Melyik szókapcsolat hamis?
a, rózsa-tövis                   b, makk-bükk                   c, virágzat-toboz    
4. Mely tudományág kifejezései: Cumulonimbus, Altostratus, Cirrus?
a., Meteorológia        b., Ornitológia      c., Numizmatika
5. Párosítsd (pl.: 1-b): 

1. héja     2. keszeg     3. varjú     4. eb     5. giliszta

a, mák   b, szőlő csucsor   c, kút mácsonya   d, űző varádics   e, saláta
1-___,      2-___,      3-___,      4-___,      5-___

Elismerés a Kutya Világkiállítás bonyolításáért

Köszönet Gödöllőnek

Magyar tenyésztésű kutya lett a világ legszebbje a budapesti Világkiállítás záró napján. A Magyar Ebtenyésztők Orszá-
gos Egyesülete által szervezett fővárosi világkiállításon csak Magyarországot 3374, különböző fajtájú kutya képvi-
selte, és a több mint 18 ezer eb közül a Best in Show győztes, azaz a világ legszebb kutyája címet Bottom Shaker My
Secret óangol juhászkutya, Jimmy érdemelte ki. A tekintélyes címet elnyert bobtail tenyésztője, Szetmár István, tulaj-
donosa, Koroknai József és az öttusa olimpiabajnok Vörös Zsuzsa. A győztesnek járó díjat Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter adta át a Hungexpón tartott záróeseményen. Gémesi György polgármester a fiatal kutyák leg-
szebbjének, egy német dognak adhatta át az első díjat.

Magyar kutya a világ legszebbje – Jimmyn a világ szeme

Az európai vidra nyerte a WWF Ma-
gyarország által kiírt az Év Állata ver-
senyt. A szavazást a természetvédelmi
civil szervezet és a Szabadság-sziget
élőhely-helyreállítását támogató Coca-
Cola Magyarország május 22-én zárta.
A biodiverzitás nemzetközi napján ezzel
hívják fel a figyelmet a természetben
előforduló fajok védelmére és az ökoló-
giai egyensúly megóvásának fontossá-
gára – írja a szervezet közleményében.

A szervezet és a vállalat öt éve dolgozik
azon, hogy a Mohács melletti Szabad-
ság-sziget helyreállításának köszönhe-
tően a Duna újra birtokba vehesse ko-
rábban feltöltődött mellékágát. A külön-
leges élőhely egykor védett emlősök ott-
hona volt, a sziget fái között ritka ma-
darak fészkeltek, a mellékágban számos
ritka, védett halfajunk élt és ívott. A
hosszas előkészítést követően a terepi
munkálatok 2013 év végén fejeződnek

be. A Szabadság-sziget összefogás
utolsó évében a WWF Magyarország
április 8-án hirdette meg az Év Állata
versenyt. A megméretés során a sziget

és a mellékág egykor őshonos lakói,
az emlős európai vidra, a fekete gólya
és a halványfoltú küllő szálltak ver-
senybe. A projekt célja az volt, hogy
felhívják a figyelmet az élőhelyek és
az ott élő élővilág együttes védel-
mére, az ökológiai egyensúly meg-
óvásának fontosságára. 

Ezért időzítették a játék végét május
22-ére, a biodiverzitás nemzetközi
napjára.
A kezdeményezés honlapján ter-
mészetbarátok ezrei támogatták ked-
vencüket, összesen több mint 4500

szavazat érkezett. A ver-
senyt a voksok 63 szá-
zalékát begyűjtő európai
vidra nyerte. A fajt Totó,
a mentett, peteshalmi
vidra képviselte, akit
Weisz Fanni, a népszerű
modell jelképesen örökbe
fogadott.
A Szabadság-sziget élő-
hely-rehabilitációs pro-

jekt szakmai partnerei a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság, az Alsó-
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és
a Dunántúli Regionális Vízmű, a
megvalósításhoz pénzügyi támoga-
tást nyújt a Coca-Cola Magyarország
és Mohács Város Önkormányzata.

Fotó: WWF Magyarország

Az európai vidra nyerte a WWF Év Állata versenyt
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Kezdőknek és haladóknak 5
éves kortól. Gödöllő, Hajós 
uszoda 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

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

Sok szeretettel várjuk az ovi-
sokat és szüleiket az Alsópark-
ban jjúnius 1-jén 9 órai kezdettel
megrende-zésre kerülő VII. Ma-
nó Maraton futóversenyre!!

Részletek a honlapunkon és az óvo-
dákban kihelyezett plakátokon.
Kirchhofer József Sport Egyesület
k i r c h h o f e r . s e @ g m a i l . c o m ,
www.kirchhofer-se.hu
Gyere a családdal és hívd barátaidat is!

Meghívó! MANÓ MARATON 2013

Várjuk azokat az ügyes, gyors,
labdázni szerető lányokat és fiú-
kat, akik szeretnének egyesü-
letben kosárlabdázni. Magas-
ság és előképzettség nem szá-
mít.
Felvételt hirdetünk az alábbi korosztá-
lyokban: 1998-2000, 2001-2003 és

2004-2006-ban született fiúk és lá-
nyok számára.
Időpont: 2013. június 3. hétfő 16 óra
Helyszín: Hajós Alfréd Általános Is-
kola. 
Érdeklődni a szabtam323@gmail.hu
e-mail címen lehet. Radócz László el-
nök, Szabó Tamás edző.

KOSÁRLABDA toborzó!
Idén is megrendezésre kerül a
Balaton Kupa elnevezésű kispá-
lyás labdarúgó torna Balaton-
lellén. A szervezők várják a csa-
patok jelentkezését.
A torna időpontja: Június 14-16-ig.
További infó a: tokain@freemail.hu,
vagy a +36/70-283-05-88-as telefon-
számon!

Balaton Kupa

Jól szerepelt a TEVA-Gödöllői RC
leány serdülő csapata, akik a má-
jus 18-19-ei hétvégén Kecske-
méten megrendezett országos
serdülő bajnokság hatos döntő-
jében a 4. helyen végeztek.

Szabados István tanítványai, utólag ki-
mondató, hogy a nehezebb csoportba
kerültek, ugyanis mindkét csoportellen-
fél, a TFSE és a Vasas is eljutott a dön-
tőig, amely végül az utóbbi sikerével ért
véget. A csoportmeccsek elvesztése
után (két 3:0-ás vereség) a középsza-
kaszban sikerült megverni a Nyírsuli

csapatát 3:1-re, jöhetett tehát az elő-
döntő. Itt ismét a Vasassal kerültek össze
a gödöllői lányok és ezúttal is a főváro-
siak voltak a jobbak, megint 3:0-ra ver-
ték a mieinket.
A bronzmérkőzésen a Kecske-
mét csapatát kellett volna le-
győzni, de ez ezúttal nem sike-
rült, nyertek a házigazdák 3:0-
ra, így maradt a korántsem le-
becsülendő 4. hely.
Az OSB döntőt a Vasas nyerte,
megelőzve a TF SE-KRA, a
Kecskemét, a Gödöllő, a Bé-
késcsaba, valamint a Nyírsuli

csapatait.
TEVA-GRC csapata: Hemmert Kyra,
Mester Adél, Marina Mihajlovic, Botlik
Renáta, Koleszár Elza, Streitmann Ve-
ronika, Harangozó Lili, Harangozó La-
ura, Molnár Zengő, Mauer Katalin, Zel-
ler Kinga, Fosztó Sára, edzők: Szabados
István, Horváth Kristóf.

-tt-

Röplabda – OSB hatos döntő

4. helyen a TEVA-GRC

Négy érmet és sok értékes he-
lyezést szereztek a GEAC atlétái
a május 18-án megrendezett vál-
tó országos bajnokságon.

A felnőtt 4x200-as váltók és a serdülő
fiúk 4x800-as váltó sikerében előre re-
ménykedtünk, s versenyzők nem is
okoztak csalódást. Ezen kívül szinte
minden középtávon elindult gödöllői fu-
tó jól teljesített, a rövidtávfutók jobb he-
lyezései is csak nagyon kevésen múltak.
A versenyzőket Körmendy Katalin,
Benkő Ákos, Karlik Pál és Gadanecz
György készítette fel.
Eredmények: 1. hely: 14-15 éves fiú
4x800 m (Skribek Mátyás, Bencsik
Gergő, Fekete Ábel, Pápai Benedek); 2.
hely: női felnőtt 4x200 m (Budai Alex-
andra, Kálmán Csenge, Pék Andi, Ré-
pási Petra); 3. helyezettek: férfi felnőtt
4x200 m (Kovács Zoltán, Pozsgai Dáni-

el, Kriszt Botond, Tarlukács Ádám) és a
női junior 4x800 m (Kiss Tünde, Mol-
dován-Horváth Katinka, Halcsik Anett,
Zsíros Zsanett); 4. hely: női ifjúsági
4x800 m (Koczkás Dóra, Ajkler Eszter,
Konkoly Natália, Nagy Imola); 6. hely:
13 éves lány 4x600 m  (Csernyánszky
Sára, Frei Dalma, Szikszai Rebeka, Var-
ga Vivien); 7. hely: 13 éves fiú 4x100
m; 8. hely 14-15 éves lány 4x800 m; 9.
hely: 14-15 éves lány 4x100 m; 10.
helyezettek: 13 éves lány 4x100 m, 13
éves fú 4x600 m, 14-15 éves lány vág-
taváltó. -il-

Atlétika – Váltó ob

Kiválóan szerepelt a GEAC
Remekül szerepelnek több spor-
tágban is a gödöllői diákok az
idei Diákolimpia sorozatokban,
ami már az országos döntőknél
tart és nagy örömünkre több he-
lyi sportoló is képviseli városun-
kat és iskoláját az országos meg-
mérettetéseken.

Legutóbb Albertirsán rendezték meg a
III. korcsoportos fiúk és lányok Pest me-
gyei döntőit atlétika egyéniben. A Hajós
iskola növendékei közül az országos
döntőbe jutott a 60 méteres síkfutásban
2., míg a távolugrásban az 1. helyen

végző Pavkó Natália, a 600 méteren 4.
Varga Vivien, a magasugrásban 3. he-
lyezett Szikszai Rebeka, a 4x100 mé-
teres váltó csapat, akik szintén az elsők
lettek (Frei Dalma, Kondrák Réka,
Pavkó N., Szikszai Rebeka), valamint
Fábián Tamás, aki kislabdahajításban
ért el 4. helyezést.
Szintén Albertirsa adott otthon a II. és
III. korcsoportos többpróba megyei
döntőnek is, amelyről két hajósos csa-
pat is az első helyről jutott az országos
diákolimpia döntőjébe ebben a szám-
ban.
A csapat tagjai, II. korcsoport: Zsembe-

ry Viktória, Kaló Johanna, Eszenyi Nap-
sugár, Ratkai Panna, Siklósi Laura, Sza-
bó Flóra. III. korcsoportos többpróba
csapat: Pavkó Natália, Frei Dalma, Var-
ga Vivien, Szikszai Bebeka, Kondrák
Réka, Csizmeg Anna.
A Török Ignác Gimnázium tanulói
közül is számos diák képviseli majd is-
koláját az országos döntőn az V. és a VI.
korcsoportban egyéniben, valamint vál-
tóban. A továbbjutott diákok névsora:
Kriszt Botond (400 m és 110 m gát), Pri-
ma Balázs (gerely), Koczkás Dóra (200
és 100 m), Kiss Tünde (800m és 100 m
gát), Nagy Barnabás (1500 m), Ajkler
Eszter (magas), Madácsi Flóra (3000
m), Kapitány Marcell (3000 m), 4x400
méteres váltó (Kádasi Marcell, Kali-
novits Sándor, Kapitány Erik, Kriszt
Botond). -ll-

Diákolimpia – Megyei sikerek

Országos döntőkben a gödöllőiek

Az utolsó előtti fordulót rendez-
ték a Pest megyei I. osztályú lab-
darúgó bajnokságban. A Gö-döl-
lői SK a bent maradás szempont-
jából létfontosságú meccsen fo-
gadta és verte könnyedén a Bu-
dakalász együttesét.

Jenei Sándor tanítványai győzelmük-
kel továbbra is tartják 4. helyüket a baj-
noki tabellán, ami biztos tagságot jelent
a jövő évi I. osztályú bajnokságba. Ah-
hoz, hogy ez megmaradjon a szintén a
bent maradásért hajtó Verőcét kell le-
győzni idegenben a gödöllőieknek az
utolsó játéknapon.

Pest megyei I. osztály, 28. forduló
Gödöllői SK – Budakalász 5–1 (1–0)
Gól: Unger Ádám (2), Ifj. Sipeki Attila,
Madarász András, Orbán Levente

Pest megyei Kupa – Végállomás
továbbjutással

Véget ért a Gödöllői SK menetelése a
megyei kupasorozatban. Viszont a Du-
naharaszti elleni vereség nem jelenti a
véget, ugyanis a legjobb négy közé jutás
főtáblát, azaz a legjobb 164 közé jutást
jelenti a jövő évi Magyar Kupában.
Pest megyei Kupa, elődöntő
Gödöllői SK – Dunaharaszti MTK (NB
III) 0–2 (0–1) -tl-

Labdarúgás – Végállomás a kupában

Már csak egy lépés
Május 18-19-én a varsói Wolody-
jowski emlékversenyen vettek
részt a férfi kardvívók, köztük a
gödöllőiek, Gémesi Csanád, Gé-
mesi Bence, Gáll Csaba és Valkai
Ferenc.
121-en neveztek a lengyelországi Grand
Prix-viadalra, ahol jól sikerült az első
nap, a 64-es főtáblára a magyarok közül
öten jutottak fel, köztük két gödöllői,
Gémesi Bence és Gáll Csaba. Utóbbi
kardozónknak a 64 jelentette a végál-
lomást, míg Gémesi a 32 között vérzett
el. A magyar kardvívók közül Szatmári
András ment a legtovább, ő a nyolcad-
döntőben szenvedett vereséget és lett
végül a 14., míg Decsi Tamás a 22. he-
lyen zárt összesítésben.

Helyezésben az alábbi módon alakult a
gödöllői vívók szereplése: 31. Gémesi
Bence, 43. Gáll Csaba, 73. Valkai Fe-
renc, 77. Gémesi Csanád.

Utánpótlás – Diákolimpiai sike-
rek

Remekül szerepeltek az idei Diákolim-
pián a gödöllői vívók. A Balatonfüreden
megrendezett II., III. és IV. korcsoportos
országos döntőben tőr és kard fegyver-
nemben összesen öt érmet szereztek a
mieink. A Török Ignác Gimnázium nö-
vendéke, Hanzl Lilla (a képen) tőr
egyéniben és csapatban is a felállhatott a
dobogó legfelső fokára.
Eredmények: II. kcsp.: ffi kard. 8. Vár-
konyi Bence (Hajós Alfréd Ált. Isk.);

női kard: 5. Missurai Pálma (Bp.); női
tőr: 7. Zsótér Lilla (Damjanich), III.
kcsp.: ffi kard csapat 3. Szent Imre Kat.
Ált. Isk. (Vass Domonkos, Papp Máté,
Révész Márton);  női tőr: 1. Hanzl Lilla
(Török Ignác Gimn.) csapat: 1. Török
Ignác Gim. (Hanzl Lilla, Erdős Hanna,
Réfi Dóri). IV. kcsp.: ffi kard: 5. Gémesi
Botond (Premontrei Szent Norbert
Gimn.); ffi tőr: 5. Markolt Dani (Török
Ignác Gim.); női kard: 3. Maul Zsófi
(Erkel Ferenc Ált. Isk.), 6. Csordás Lilla
(Petőfi Sándor Ált. Isk.) 7. Albert Janka
(Ref. Líceum). csapat: 1. Ref. Líceum
(Albert Janka, Balogh Réka, Zöld Pál-
ma) -lt-

Vívás – Kard GP Varsó

Volt már jobb is...

Az idén is nagy sikere volt a gyer-
meknapi futóversenynek. A
2000 métert összesen 981 fő tel-
jesítette.

A legtöbb diákot százalékos arányban a
Montágh Imre Általános Iskola moz-
gósította (94 főből 65-en vettek részt),
így ők nyerték az iskolák közötti ver-
senyt. Az Intézmények mellett a korcso-
portos egyéni versengésben is nagy volt
a csata, itt a legtöbb első hellyel a Hajós
iskola büszkélkedhet.
Eredmények: Intézmények közötti ver-
seny: 1. Montágh 69% (94-ből 65 fő), 2.
Damjanich 52% (543/283), 3. Hajós

45% (626/280), 4. Török 22% (700
/155), 5. Erkel 18% (750/137), 6. Petőfi
7% (600/43), 7. Premontrei 2% (550
/11), 8. Szent Imre 1% (428/5), 9. Ref.
Líceum 0,4% (416/2 fő).
I korcsoport fiú: 1. Korsós Zoltán (Er-
kel), 2. Bálványos Szilárd (Hajós), 3.
Zajats Iván (Hajós); Lány: 1. Ács Juli-
anna (Hajós), 2. Batizi Emese (Szt. Im-
re), 3. Simonváros Zille (Hajós). II., fiú:
1. Tóth Benedek, 2. Miknyóczki Ádám,
3. Keindl Jakab (mind Hajós); Lány: 1.
Eszenyi Napsugár (Hajós), 2. Novák
Kíra (Damjanich), 3. Kaló Johanna (Ha-
jós). III., fiú: 1. Kovács Balázs (Hajós),
2. Koczkás Péter (Erkel), 3. Voloncs

Balázs (Erkel); Lány: 1. Varga Vivien
(Hajós), 2. Bajnóczi Fruzsina (Premont-
rei), 3. Pótha Johanna (Erkel). IV., fiú:
1. Skribek Mátyás (Erkel), 2. Fekete
Ábel (Líceum), 3. Bencsik Gergő (Szt.
Imre); Lány: 1. Németh Eszter, 2. Pálin-
kás Henrietta, 3. Gecse Tamara (mind
Erkel). V., fiú: 1. Palkovics Áron (Ha-
jós), 2. Bencsik Dániel (Szt. Imre), 3.
Kapitány Erki (TIG); Lány: 1. Kocz-
kás Dóra (TIG), 2. Keresztes Viktória
(Premontrei), 3. Madácsi Flóra (TIG).
VI., fiú: 1. Győri Barnabás (Erkel), 2.
Rózsa Norbert (Montágh), 3. Erdős Má-
tyás (TIG); Lány: 1. Erdős Janka (TIG).
Felnőtt férfiak: 1. Csenteri Csaba
(Montágh), 2. Novák József (Damja-
nich), 3. Baginy Norbert (Erkel); Nők:
1. Simon Barbara (Petőfi), 2. Iker Judit
(Damjanich), 3. Magyariné Szávai
Krisztina (Hajós) -tt-

Gyermeknapi futóverseny – Majd 1000-en az esőben

Montágh és Hajós örömökMájus 24-26. között rendezték
Budapesten a Nemzeti Lovardá-
ban, immár a 26. alkalommal a
CSI* Gróf Széchényi István Em-
lékversenyt.

Ezen a rangos díjugrató versenyen szá-
mos külföldi lovas mellett képviseltette
magát a magyar díjugratók színe-java.
Gödöllői szempontból a vasárnapi
Grand Prix-verseny jelentette a nagy
durranást, miután a felnőttek mezőnyét
a mindössze 15 éves ifj. Lázár Zoltán
nyerte, aki 13 éves Brody nevű lovával
mindkét fordulóban hibátlanul és az idő-
eredményt tekintve is a leggyorsabb lo-
vaglással teljesítette a GP-t. Győzelmé-
vel Ifj. Lázár Zoltán az emlékverseny

történetének legfiatalabb nagydíj győz-
tese lett! -tt-

Lovassport – 26. Gróf Széchenyi István Emlékverseny

Ifj. Lázár Zoltán nagy napja
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A MŰVÉSZET MAGA AZ ÉLET
A gödöllői szecesszió éve

alkalmából, a gödöllői
művésztelep életszemléletéhez

illő múzeumlátogatással 
egybekötött sporttevékenységet
kínál a  Gödöllői Városi Múzeum

2013. június 1-re. 

Részvételi díj: 1 kombinált
múzeumi belépőjegy.

Felnőtteknek 700 Ft, diák és
nyugdíjas 350 Ft, 6 év alatt és 70
év felett, valamint a fogyatékkal

élőknek ingyenes.

Program 
2013. június 1. szombat:

10.30 és 11.30 között: 
A jó kormányos. Körösfői-Kriesch

Aladár emlékkiállítás megtekintése
a kiállítás kurátorával

12 óra és  13 óra között ebéd a
piaci étteremben 

(a menü ára 720 Ft)
13. 15 óra és 14.15 között a

Hetedhét országból –
Emlékkiállítás a jamboree 80.
évfordulója alkalmából című 

kiállítás megtekintése 
a Királyi  Váróban

14.30 és 16 óra között 
Nordic Walking oktatás és 
bemutató. Bisztrai György 

szakoktató saját botjait biztosítja a
sportolni, tanulni vágyóknak a

bemutató idejére. 
Helyszín: Alsópark, a Világfa mellett.
Programfelelős: Őriné Nagy Cecília

művészettörténész, 28-421-998

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 30., csütörtök, 17.30: A zon-
gora tanszak továbbképzős növen-
dékeinek hangversenye
Május 31., péntek, 17.00: Bali János
(furulya) növendékeinek hangver-
senye
Június 1., szombat, 10.00: Az ak-
kordikus tanszak hangversenye
Június 3., hétfő, 16.30: Sári Erika
(zongora) növendékeinek hangver-
senye
Június 3., hétfő, 18.00: Várnai Mik-
lósné (fagott, furulya) növendékeinek
hangversenye
Június 5., szerda, 15.00 és 17.30:
Művészeti alapvizsga hangversenyek
Június 6., csütörtök, 18.00: Bene-
dek Krisztina (népi ének) növendé-
keinek hangversenye

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

Május 27-június 2-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Június 3-9-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

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

Felhívás – adóhatósági ügyintézői munkakör
Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres adóhatósági ügyintézői munkakörbe.
– a munkakör alapfeladata: köztartozások behajtása, fizetésletiltások, ingó- és ingatlan foglalások, hely-
színelések, 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 jegyzőjének 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

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Képviselő-testülete az
1996. évi 12. (VI.3.) számú önkor-
mányzati rendeletében, valamint az ezt
módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az
5/2012. (II.8.) számú, a 17/2013.
(V.21.) számú önkormányzati rendelet
szabályozza az önkormányzat legma-
gasabb elismerését a „GÖDÖLLŐ
VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető
cím adományozásának rendjét.

1. A kitüntető cím azoknak a magyar
vagy külföldi személyeknek adható,
akik:

– a város gazdasági, társadalmi, tudo-
mányos vagy művészeti életében ma-
radandót alkottak,
– egész életművükkel, kiemelkedő
munkásságukkal szolgálták az emberi
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét,
hozzájárulva a város tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növelé-
séhez. 
2. „Gödöllő Város Díszpolgára” cím
évente, legfeljebb egy személynek ado-
mányozható.
3. A városi kitüntetések adományozá-
sára javaslatot tehetnek az önkormány-
zat szervei, társadalmi szervezetek,
közösségek, személyek. Az adomá-
nyozásról a képviselő-testület dönt. A
kitüntetés post mortem adományoz-

ható, posztumusz nem adományoz-
ható.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy ja-
vaslataikkal, véleménynyilvánításuk-
kal segítsék a döntéshozók munkáját.
Kérem, hogy javaslatát írásban, rész-
letes indoklással szíveskedjen a Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri Kabi-
nethez eljuttatni (2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7. címre, és/vagy a
kovacs.reka@godollo.hu e-mail cím-
re).

HATÁRIDŐ: 2013. JÚNIUS 13. 12
óra

Tisztelettel:
Dr. Gémesi György polgármester

Gödöllő Város Önkormányzata (Gö-
döllő, Szabadság tér 7.) a G-Magist-
ratus Szálloda Zártkörűen Működő
Részvénytársaság tulajdonosa pá-
lyázatot hirdet

VEZÉRIGAZGATÓI TISZTSÉG
BETÖLTÉSÉRE 

A vezérigazgatót Gödöllő Város Kép-
viselő-testülete választja meg  a gazda-
sági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény (Gtv.) 24.§ (1) bekezdése ér-
telmében határozatlan időre. 

Az ideális jelölt feladata
– A szálloda gazdaságos és színvonalas
üzemeltetése, felelősségteljes irányítása
– A hozzátartozó részlegek szervezeti
és koordinációs felügyelete
– A munkatársak kiválasztása, trénin-
gezése, ellenőrzése munkájuk értéke-
lése, ösztönzése, létszámgazdálkodás
– A részlegvezetők felügyelete, munká-
juk irányítása
– Az éves üzleti terv elkészítése, rend-
szeres beszámolók készítése a tulajdo-

nos felé
– A szabályos működés betartatása, a
terv teljesülésének folyamatos ellenőr-
zése
– A szálloda operatív vezetése, gazda-
ságos üzemeltetése, a szálloda szolgál-
tatásainak fejlesztése
– Beszerzések koordinálása, kapcsolat-
tartás szerződött partnerekkel, új lehe-
tőségek felkutatása
– Marketing és kisebb értékesítést tá-
mogató feladatok ellátása
– A szálloda magas színvonalú üzemel-
tetésének biztosítása és folyamatos el-
lenőrzése, kapcsolattartás a vendégekkel
– A szálloda üzlethelységeinek bérbe
adása, kapcsolattartás a bérlőkkel
– KSH statisztikák elkészítése

Elvárások:
– Legalább 3 éves szállodavezetői gya-
korlat
– Szakirányú felsőfokú (közgaz-
dász/szállodaipari) képzettség
– Megbízható angol nyelvismeret, to-
vábbi nyelvek ismerete előny
– Könyvelési alapismeretek
– Rugalmas, kihívást kereső, lojális, jó
szervező és kommunikációs készség-

gel, vezetői készséggel rendelkező,
vendégorientált pályázók jelentkezését
várjuk

Pályázhatnak:
A kiírásnak megfelelő magánszemé-
lyek, illetve szállodai management
szolgáltatást nyújtó társaságok.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– felsőfokú, a társaság főtevékenységét
tekintve szakirányú végzettséget igazo-
ló okiratok másolatát 
– a Társaság működtetésére vonatkozó
szakmai  programot.
– Társaság esetén cégkivonatot és refe-
renciákat 
A Társaság működésének dokumentu-
mai Gödöllő Város Önkormányzat
honlapján elérhetőek. Helyszíni tájé-
kozódásra a Társaság székhelyén (2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.) van lehe-
tőség.
A pályázat leadási helye: Gödöllői
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Kabinet (2100 Gödöllő, Szabadság tér
7. I. emelet 106. szoba)
A pályázat benyújtási határideje:
2013. június 10.

Felhívás – Szabályozási terv

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal tisztelettel értesíti a lakosságot,
hogy a Szent István Egyetem Gödöllői Központi Terület Szabályo-
zási Terve módosításának kidolgozását kezdeményezte az egyetem
kérésére és költségviselésében. A tervmódosítás célja, hogy a Főnix If-
júsági Sport Egyesület által a Szent Györgyi Albert úti egyetemi területre
tervezett vízilabdára alkalmas medence és kiszolgáló épület, lelátó meg-
valósítható legyen.
A 4924 hrsz-ú telek a hatályos szabályozási terv szerint különleges terület
(KÜ-Okt-6) övezetbe tartozik, ahol a beépítettség legfeljebb 1 % lehet,
ideiglenes jellegű építményekből, tehát jelenleg nem alkalmas a be-
építésre. A terület elhelyezkedése – az egyetemmel és a várossal való 
egyaránt jó közlekedési kapcsolatai –, illetve a terület-felhasználási kon-
fliktusmentessége (lakóterületektől való kellő távolsága) miatt megfelelő
helyszín a sportfejlesztésre.
A tervmódosítás elkészült, jóváhagyás előtt álló dokumentációját Gö-
döllő Város Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő
Partnerségi Egyeztetésének Szabályai szerint véleményeztetjük, melyet
az érdeklődők megtekinthetnek a www.godollo.hu oldalon a 
Polgárok/Partnerségi Egyeztetés menüpont alatt vagy a Főépítészi
Irodán (hétfőnként 8-18 óráig, egyéb munkanapokon 8-12 óráig). Ész-
revételeiket a Főépítészi Iroda 2013. június 10-ig fogadja.

Felhívás – Díszpolgári cím

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
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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 péntektől-vasár-
napig):
2000 Ft/fő/éjszaka, 5000 Ft/fő/3 éjszaka

„Ereszd-el-a-hajam” partik, legénybúcsúk, vagy nagycsaládos
kikapcsolódások (hétvége péntektől-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

Gödöllő Város
Önkormányzata

Üdülője

Levélcím:
8638 Balatonlelle, Úszó u. 5.

Telefon: 06-20/590-7877
06-85/700-611, Fax: 06-85/351-808

Email:
postmaster@kaloriatabor.t-online.hu



KÖZLEMÉNY
+Ajándék hirdetések a Szolgálatban! Részletek az irodában
vagy telefonon!

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

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

+Aszódon, csendes, kertvárosi környezetben 3 szobás családi
ház, beépíthető tetőtérrel, 1050 m2 kerttel eladó. Tel: 8-16
óráig: +36/30/251-7936, 18-20 óráig: +49/73/125-423

+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 vállalkozásra alkal-
mas kétszintes duplagarázsos ház eladó iár: 14.9MFt 20-804-2102

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított, gázkazán-
fűtéses 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

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

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

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

+Eladó! Gödöllő központjában újszerű,
kétszintes nappali+ 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

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

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

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

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

+Eladó Gödöllőn a János utcában, egy 42 nm-es, téglaépítésű 1.
emeleti, egyedi fűtéses, loggiás, saját pincével rendelkező 1 szobás
öröklakás. Referencia szám: 3713. I.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, Blahai részen, egy 1300 nm-es építési telek,
teljes közművel ellátva, kis faházzal. Referencia szám: 3712.
I.ár: 8,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő belvárosában, egy 400 nm-es telken álló100 nm-
es nappali+2 szobás, felújított családi ház, díszkerttel, fűthető
garázzsal. Referencia szám: 3703. I.ár: 23 m Ft. Érd.: FŐNIX Iro-
da 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, garáz-
zsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 06-20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában kettő+fél szobás első
emeleti nagyerkélyes, igényesen felújított öröklakás. I.ár: 13,5
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
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 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Palotakerten egy 1,5 szobás, felújított öröklakás. I.ár:
7,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Mihály Dénes közben egy 2. emeleti két és
félszobás, téglaépítésű, egyedi fűtésese, teljesen felújított örök-
lakás. Referencia szám: 3701 I.ár: 14,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a kertvárosi részen, egy 2012-ben épült, 96
nm alapterületű nappali+3 szobás, téglaépítésű társasházi
lakás, 16 nm-es garázzsal, plusz egy 100 nm-es kertrésszel.
Referencia szám: 3711. I.ár: 23,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Paál László közben, egy második emeleti két-
szobás, felújított, téglaépítésű, egyedi fűtéses, 60 nm-es örök-
lakás. Referencia szám: 3710. I.ár: 13,7 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, Fenyvesi részen az Alma utcában egy építési
telek, egy Erdért típusú faházzal. Telek mérete: 500 nm. Refer-
encia szám: 3699 I.ár: 6,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Kandó Kálmán utcában, egy 1000 nm-es telken,
egy 100 nm-es, 3 szobás családi ház, belülről felújított állapotban.
Sürgős! Referencia szám: 3600. I.ár: 22 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3
szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes családi
ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es
garázs is. Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es
öröklakás eladó. E.ár: 7,8 mFt.  Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+SÜRGŐSEN, ALKUKÉPESEN! Gödöllőn Antal-hegyen, kétsz-
intes, 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 fűtés-
es! IÁR:14.9 MFt. Tel.:0630/228-1060 

+EGYEDI AJÁNLAT! TÉGLAÉPÍTÉSŰ 1.em. 42 nm-es, DNy-i
fekvésű, erkélyes, KONVEKTOROS, azonnal költözhető lakás
saját tárolóval eladó. Iár: 7,35 MFt. Érd: 06-30-491-5020 

+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes,
gázkonvektoros lakás a Szent János utcában. Nem panel. Iár:
12,2 MFt. Tel: 06-20-823-1724 

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

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

+Eladó Gödöllőn Nagyfenyvesben kétgenerációs 175 nm-es,
garázskapcsolatos - 3 szoba nappali + garzon külön bejárattal –
ikerház 500 nm-es telekkel. Iár: 22,3 millió. Érd: 30-8274-272 

+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 beszámítok.
Iár:13MFt. Tel. este 7-9 között 06-20-918-9528 

+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 (ingatlan.com-on:
20032191 azonosító.)

+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér, 2külön-
nyíló 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 félszobás
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 

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

+Gödöllőn eladó kertes házként funkcionáló sorház szélső 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 gyümölcs-
fákkal, csemegeszőlővel. Iár: 21,9 MFt. Tel: 20-460-4252 

+Elcserélném gödöllői 5 szobás, 2 fürdőszobás, kertes családi
házamat 2,5 - 3 szobás, erkélyes gödöllői lakásra. Ráfizetést
kérek. Minden megoldás érdekel! 06-20-544-4665 

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

+SÜRGŐS! Gödöllőn, Blahán az orvosi rendelőtől, sztráda lejárat-
tól 2 percre eladó 100 nm-es (2+2 félszobás), nagy teraszos,
175 nöl-es telekkel, rendezett kerttel, kocsibeállókkal egy ingat-
lan, betegség miatt, mélyen az ár alatt. Tel: 06-28-786-160 

+CSALÁDI HÁZAT VENNÉK Gödöllőn, a vasútállomás
környékén. Tel: 06-70-284-9512 

+1,5 szobás, konvektoros, felújított, részben berendezett,
alacsony rezsijű lakás eladó. Iár: 12,5 MFt. Érd: 20-939-4931 

+Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 69 nm-es, konvektoros,
felújított, erkélyes, magasföldszinti lakás, vagy elcserélhető
egy 44-45 nm-es lakásra árkülönbözettel. (Földszintes és kon-
vektoros érdekel.) Tel: 06-70-533-1121 

+Eladó a Máriabesnyő Lakóparkban erdővel körülvett, ősfás
környezetben egy 69 nm-es, amerikai konyhás, 3 szobás +
teremgarázsos, tárolós, erkélyes 1.emeleti lakás. Iár: 18,5 MFt.
Tel: 06-30-846-4495 
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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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+Eladó Gödöllőn a Mikszáth Kálmán u.24.sz. alatti családi ház.
Telek 966 nm, a ház alapterülete 10mx10m. A legjobb hely!
Ára: 21 millió. Tel: 06-20-482-4136 

+GÖDÖLLŐN: szép, csendes környezetben (ERDŐSZÉL u.)
1350 nm-es TELEK ELADÓ. Tel: 06-70-568-9206 

+Gödöllőn, Palotakerten parkra néző 1 szoba összkomfortos
lakás ELADÓ, ESETLEG HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Tel: 20-510-9382 

+Gödöllőn tulajdonostól eladó központhoz közeli 4.em. felújí-
tott, 56nm-es, kétszobás, erkélyes, panorámás 2010-ben felújí-
tott lakás. A vételár részét képezik: konyhabútor, klímaberen-
dezés, saját pince és garázs. Iár: 11 MFt. Tel: 70-702-9747 

+Gödöllő központjában 2 szobás, 4. emeleti, távfűtéses lakás
KIADÓ vagy ELADÓ. Érd: 06-30-266-3473 

+Eladó téglaépítésű, stílusosan teljesen felújított, kétszobás,
53 nm-es, erkélyes, 2.em. gázkonvektoros lakás a Szabadka
utcában, iár: 12,5MFt. Érd. este 8-ig: 06-30-381-7154,
https://picasaweb.google.com/110942704059979600021/L
akasGosolloSzabadkaU# 

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

+Kiadó újszerű, 1 szintes 3szoba+nappalis ház Gödöllőn,
650nm-es parkosított telken. 150EFt/hó, 2 havi kaució szük-
séges 06-20-772-2429   

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

+Kiadó 1,5 szobás különálló házrész Gödöllőn 1 vagy 2 fő
részére 30.000,-Ft/hó + rezsiért. Kéthavi kaució szükséges.
Konvektoros fűtés, alacsony rezsiköltség. Tel: 06-70-538-3131 

+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 

+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 3. emeleti 2 szobás, felújított lakás
igényes, nemdohányzó részére kiadó. Érd: 06-30-2524-4674 

+Első emeleti kétszobás, gázfűtéses (külön mérőórákkal felsze-
relt), bútorozott, erkélyes lakás hosszútávra kiadó a János utca
elején. 50Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 30-502-4148 

+Palotakerten kiadó egy 45 nm-es, egyszobás, összkomfor-
tos, bútorozott lakás. Albérleti díj + rezsi és kaució szükséges.
Tel: 06-20-545-9429 

+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 kau-
ció szükséges. Tel: 06-309-617-621 

+Gödöllőn, frekventált csendes helyen a központhoz közel,
palotakerti négyemeletes házakban, egyedi mérőkkel felsz-
erelt, igényesen felújított 44 nm-es fszt-i lakás kiadó. 47.000,-
Ft + 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. 60.000Ft + rezsi. Érd: 70-526-0174 

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

+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 38
nm-es frissen felújított, 1 szoba, konyhás, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve. 45.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hónap kaució Érd: 06/30/2027828 

+Gödöllőn, a Köztársaság úton egy kétszobás lakás saját
fogyasztásmérőkkel és kocsibeállóval, kéthavi kaucióval kiadó
június 1-től. Tel: 06-28-411-259 

+ALBÉRLET KIADÓ! 40.000,-Ft + 1 havi kaució + rezsi.
Tel: 06-70-3966-342 

+Gödöllőn Kazinczy körúti albér letbe lakótársat
keresünk. Érd: 06-30-595-6883 

+Gödöllőn a Zombor utcában 35 nm-es lakás kiadó alacsony
rezsivel. 40.000,-Ft/hó + rezsi + közös költség, 2 havi kaució-
val. Június 1-től. Tel: 06-20-314-1725 

+Gödöllőn a Szent János utcában téglaépítésű, 2 szobás, kon-
vektoros lakás kiadó. Érd: 06-70-372-4475 

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

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

+Dohány koncesszió pályázatot megnyert személyeknek
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.: 06-20-9194-870

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

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött tele-
phelyén kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok hely-
iséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy
a +36 20/391-0410 telefonszámon

+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 

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

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

+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 

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

+GARÁZS ELADÓ: az Egyetemi Presszó mellett garázs eladó.
Tel: 06-30-403-3822 

+LA VALETTE – üzlethelyiség kiadó! Érdeklődni: aquagas@vnet.hu 

+Gödöllőn a Kastély közelében az Alvégen, 10 éve működő, 50
nm-es ÉLELMISZER – VEGYESBOLT teljes berendezéssel,
bejáratott vevőkörrel HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Bérleti díj és kau-
ció megegyezés szerint. Tel: 06-70-314-8389 

ÁLLÁS

+GÖDÖLLŐI BÜFÉBE június 3-i munkakezdéssel, igényes,
középkorú hölgy munkatársat keresünk. Jelentkezni: 06-
30-400-4762 

+Gödöllői székhelyű cég műszaki beállítottságú – akár megválto-
zott munkaképességű – munkavállalót keres irodai munkára.
Hölgyek jelentkezését is várjuk! Előny: műszaki végzettség,
AutoCAD pogram ismerete. Jelentkezésüket várjuk a 28/430-
562-es telefonszámon vagy a pénzügy@elmuszolg.hu e-mail címen. 

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

+CNC-NT szakembereket keresünk győri munkahelyre, illetve
budapesti munkahelyre horizont esztergályosokat, hagy-
ományos marósokat, esztergályosokat és nehézgépkezelőket.
(Gyakorlat szükséges. Szállás biztosított.) Tel: 06-70-384-
7138, 06-70-366-3401, e-mail: rasi@gmail.hu 

+Pozíció: MINŐSÉGELLENŐR. Feladatok: -Autóipari műanyag
termékek napi ellenőrzése és dokumentálása. –Nem megfelelő
termékek kezelése. Elvárások: -középfokú végzettség, -mérési
tapasztalat kézi mérőeszközökkel, -3 műszakos munkarend
vállalása, -hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny, -
azonnali kezdés előny. Jelentkezni lehet: TBMI Hungary Kft.
Horváth Anita 06-28-510-682 

+Azonnali kezdéssel munkatársakat keresünk 95 eft+jutalék!
06 20 213 0953

+GYES-ről, GYED-ről, vagy GYET-ről visszatérő nőket és férfiakat
keresünk a Munka-Család Egyensúly programban való
részvételre, a Gödöllői Királyi Kastélyban történő munkavégzésre,
információs iroda munkatárs munkakörben. Jelentkezés és továb-
bi információ a diverzitas@gak.hu email címen vagy a 06-30-349-
0299 telefonszámon 2013. május 31-ig. A jelentkezőktől
fényképes önéletrajzot és motivációs levelet várunk. 

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL: 

*A központban, 98 nm-es, nappali+ 3
szobás, amerikai konyhás, 2003- ban épült,
3. emeleti, kéterkélyes, igényes társasházi
lakás liftes házban eladó. Iá.: 23,9 mFt.
*A Kertvárosban nappali+ 2 szobás, 130
nm-es családi, ház 50 nm-es pincével,
különálló 40 nm-es lakrésszel 1120 nm-es
telken, áron alul eladó. Iá: 19,5 mFt.
*A Csanakban162 nm-es, újszerű, földsz-
intes, nappali+ 3 szobás, amerikai kony-
hás, (két fürdő) családi ház eladó garázzsal
parkosított 960 nm-es telken. Iár: 50 mFt.
*Az autópálya lehajtó közelében 222 nm-
es, nappali +3 szobás, galériás családi ház
(cserépkályhával), parkosított kertben,
kerti berendezésekkel eladó. Iá.: 38 mFt.



+Friss nyugdíjas Eü dolgozó –szeretettel- felügyelné, ápolná,
gondozná, idős, beteg hozzátartozóját, gyerekét. Hétvégén,
ünnepnap is! Tel: 06-20-354-9688 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipsz-
kartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes ár-
ajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 

+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 vállalom, valamint
rendezvények és festés utáni takarítást! Számlát is adok. Tel:
06-30-8590-626, e-mail: vargatakaritas@citromail.hu 

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

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

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

+KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó – sziklakert építése,
automata öntözőrendszer telepítése. Referenciák, garancia.
Tel: 06-20-9449-154 

+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 

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

+TAKARÍTÁST, VASALÁST VÁLLAL leinformálható, meg-
bízható, munkájára igényes 50-es nő. Tel: 06-70-941-5276 

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

+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalom-
mal! 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 dol-
gozó 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 

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

OKTATÁS
+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire való
felkészítést kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.: 70/609-7748  
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Amplifon Hallásközpont
Gödöllő, Szabadság tér 1.

Tel.: (28) 620-665  
amplifon.hu

*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.

5Ft*

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

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!

Amplifon Hallásközpont
Gödöllő, Szabadság tér 1. 
amplifon.hu

Megnyitottunk 
Gödöllőn!

Egészsége megőrzése érdekében ingyenes 
hallásszűrést és hallókészülék próba  hordást 
szervezünk 2013. május 27-től június 14-ig 
Gödöllőn, az Amplifon Hallásközpontban.



+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, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

+ANGOL felnőtt kezdő/újrakezdő nyári kurzusok indulnak
júniusban kedd-csütörtöki napokon a délutáni és esti órákban.
Tapasztalt, türelmes nyelvtanár, beszédcentrikus módszer,
vidám, dinamikus órák! Érd: kata.juhasz@rocketmail.com vagy
0620-29-39-111

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

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

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

ÜDÜLÉS

+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szakképzett pedagógusok
szerveznek a nyári szünet idejére több alkalommal, 8-12 éves
gyermekek számára, életkoruknak megfelelő, tudományos-
megismerő tevékenységre alapozó szabadidőtábort, érdekes
kiegészítő programokkal. Időpontok: július 27., 28. és augusz-
tus 32., 33. hetének hétköznapjai, reggel 8 órától 16 óráig.
Helyszíne: Gödöllő, Művészetek Háza. Napi háromszori étkezést
biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi díj: 17.000,-Ft. Több
alkalomra és testvérekre kedvezményt biztosítunk. Érdek-
lődésüket, jelentkezésüket tisztelettel a 06-30-210-5058-as
telefonon várjuk. 

+Gyulán a HŐFORRÁS Üdülőszövetkezetben 2013. június
14-27-ig tartó időszakban eladó 2 fős apartman. Érd: 06-
30-572-3894 

ADÁS~VÉTEL

+1. Eladó pár órát használt eliptikus tréner, számlával + garan-
ciával.(NORDICTRACK E4.0 elliptika).Típus: Motorvezérelt ellip-
tikus tréner. Lendkerék súlya: 20 kg. Ellenállási fokozatok: 25.
Programok száma: 17. Felhasználó tömege: max.150 kg.
Extrák: sztereó mp3 lejátszó, pohártartó, nagy grafikus kijelző,
nagy lépéstávolság. Ára:  119.000.-Ft. Az új ára:150.000.-Ft.
Tel.: 30/955-1300.

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

+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 

+Eladó egy PERFECT háromkerekű babakocsi minden-
tartozékával. Kitűnő állapotban. Iár: 47.000,-Ft. Érd:
06-70-429-9223 

+ZONGORA ELADÓ: fekete, páncéltőkés, három pedálos, rövid,
bécsi zongora. Ára: 50.000,-Ft. Tel: 06-30-403-3822

+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY TÜZIFA ELADÓ. Hasítva:
2.200,-Ft/q. Gödöllőn azonnali kiszállítással. Garantált menny-
iség. Hívjon bizalommal! 0620/2922-405, 0631/321-2961

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

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

+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  

+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 

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

 

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLB-2210, PLB-2211, PLB-2212, PLB-2213, PLB-2214, PLB-2215, PLB-2216, PLB-2217  

wwww.bbmaganautosiskola.net  

 
A1,  A2,  A,  B,   C,   C+E,  T,     kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 
 
  
 
      El zetes érdekl dés:  06 28 419 529    06 20 9414 638   06 20 569 7196    

 

 

 

 

   

Új OPEL MODELLEK

Active limitált szériás modellek, rendkívül gazdag felszereltséggel.

TÖBB A SOKNÁL AZ OPEL GAÁLNÁL.

Kombinált használat esetén a Corsa átlagfogyasztása: 3,1-9,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 82-172 g/km, a Meriva átlagfogyasztása: 4,5-6,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 
119-168 g/km, az Astra átlagfogyasztása: 3,7–7,4 l/100 km, CO2

Akár 500 000 Ft 
ajándék extrával!

Opel Gaál
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. JÚNIUS 5.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Ternyik Lászlóné, Erzsébet király-
né krt. 15., Krolikowski Eszter,
Honvéd u. 19. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Lehoczki Gábor, Turul u. 15., Ha-
lász Györgyné, Jókai. u. 6. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Jenei Istvánné,
Kandó K. u. 42.
A Városi Múzeum belépőjét 
nyerte: Huszai Roxana, 2117 Isa-
szeg, Hétvezér u. 2/a., Szabó Pál,
Mohács u. 41. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Sára Tamás, Szi-
várvány u. 21., Kovács Bettina,
Lovas u. 1. 


