
Kétnapos programsorozattal
emlékezett Ferenc József és
Erzsébet királyné 1867. június
8-án történtmegkoronázására
Gödöllő június 6-án és 7-én. A
Koronázási Hétvége ezúttal is
óriási sikert aratott mind váro-
sunk lakói, mind az ide látoga-
tó turisták körében. A színes
programokon több ezren vet-
tek részt, a kastély szombati
nyitásakor még a balusztrádot
is elfoglalták az érdeklődők.

A rendezvény hagyományosan a Ki-
rályi Várónál vette kezdetét, a királyi
család és kísérete innen indult hin-
tón a kastélyhoz, ahol gróf Andrássy
Gyula fogadta őket, és adta át a kapu
kulcsát az uralkodónak. A ceremóni-
át követően mindenki előtt kitárult a
kastély kapuja, és két napon át színes
programok idézték a királyi időket.

A Gödöllő Táncegyüttes műsorát
a díszudvaron a kánikula ellenére is
több százan nézték végig, de sokakat
vonzott a parkban megtartott huszár
bandérium bemutató, és az életképek-
kel színesített tárlatvezetés is, ami a

kastély egykori lakóinak mindennap-
jaiba engedett bepillantást.
A Koronázási Hétvége keretében

kamarakiállításon mutatták be a Far-
kas Archívum néven nyilvántartott,
páratlan eszmei értéket képviselő irat-

gyűjteményt, amit 2013-ban vá-
sárolt meg a kastély. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével
Habsburg György is.
A több mint 1500 darabos

iratgyűjtemény Erzsébet király-
né felolvasónője, Ferenczy Ida
tulajdona volt, aki rendszeresen
levelezett a királyi család és az
udvartartás tagjaival. A levél-
gyűjteményt Ferenczy Ida uno-
kaöccse, Farkas László örökölte
meg 1928-ban, nagynénje halála
után.
A levelek többségét Ferenczy

Idának címezték a királyi család
és az udvartartás tagjai, a kor-

szak neves arisztokratái, politikusai.
A gyűjtemény a levelek mellett más
magániratokat (képeslapokat, távira-
tokat, verseket, recepteket, feljegyzé-
seket, újságkivágásokat) is tartalmaz.

(folytatás a 6. oldalon)

Gödöllői szerzők könyvei is debütáltak az ünne-
pi könyvhét rendezvényein.

(5. oldal)

Versekkel és koszorúzással emlékeztek a gödöl-
lőiek június 4-én a trianoni békediktátum alá-
írására. (6. oldal)

A gödöllői Zebegnyei István aranyérmet szer-
zett a kutyás frizbi Európa-bajnokságon Zara
nevű border-collie-jával. (8. oldal)
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Akönyvtárban június 6-án, ünnepélyes
keretek között hirdették ki a Gödöllői
Irodalmi Díj-pályázat eredményét. A
vers kategóriában Vadász Bence, a
prózában Gődény Balázs lett az első.

A pályázat a „Művészetek kertje – Gö-
döllő 2015”elnevezésű kulturális tema-
tikus évhez kapcsolódott, az alkotóktól
a természet és az ember kapcsolatát
feldolgozó alkotásokat vártak a kiírók.
Köszöntőt mondottGémesi György

polgármester és Dombóvári László, a
Gödöllői Ottlik Kör elnöke. A város
vezetője a pályázattal fémjelzett próza-
és versírói teljesítményeket beillesztet-
te a többi művészeti műhely tevékeny-
ségébe. (folytatás az 5. oldalon)

Csak természetesen!

Irodalmi díj
MÚLTIDÉZŐ PROGRAMOKKAL EMLÉKEZTÜNK

Király(i) hétvégénk volt
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Gödöllő 2015-2020 közötti 
időszakra vonatkozó integ-
rált városfejlesztési stratégi-
ájáról tartottak június 2-án 
lakossági fórumot a városhá-
zán. A Belügyminisztérium 
szakmai és pénzügyi támo-
gatásával készülő, a város 
ez időszakra vonatkozó cél-
kitűzéseit, tervezett fejlesz-
téseit számba vevő, és azok 
megvalósítását előkészítő 
munkaanyagról dr. Gémesi 
György polgármester és Mé-
száros  Judit főépítész adott 
tájékoztatást, majd kérdé-
sekre, hozzászólásokra nyílt 
mód.

A tervezés során az önkormányzat 
nagy hangsúlyt fektet a „partner-
ségre”, azaz a helyi társadalom, a 
civil élet különböző csoportjainak 
és a helyi gazdaság szereplőinek 
bevonására annak érdekében, hogy 
a stratégia ne csak az önkormány-
zat, hanem a város egészének terve 
legyen. 
A közös gondolkodásba a lakosság 
a fórumot követően is bekapcso-
lódhat, továbbra is várják a véle-
ményeket az online kitölthető kér-
dőíven.
A képviselő-testület várhatóan jú-
nius végén, rendkívüli ülésen dönt 
az anyag elfogadásáról. 
A stratégia tervezése helyzetértéke-

lésen alapul. A vázolt fejlesztési el-
képzelések persze majd a rendelke-
zésre álló források függvényében 
valósulhatnak meg, hangsúlyozta 
a polgármester. Központi szerepet 
játszik a gazdaságfejlesztés, hiszen 
az önkormányzat bevételeiben egy-
re nagyobb súlyú a saját, helyben 
megtermelődő bevétel - a hatmilli-
árd forintos költségvetésben az ál-
lami támogatás rész már nem éri el 
az egymilliárd forintot.

A városnak törvényben előírt állami 
feladatok ellátását is finanszíroznia 
kell és még hosszú ideig szükséges 
költeni utak, járdák építésére, javí-
tására, a vízelvezetés megoldására. 
Ezekkel a kérdésekkel a képvise-
lő-testület gazdaságfejlesztési cik-
lusprogramjának megalkotása so-
rán is foglalkoznak.  
Forrásokra pályázni elfogadott in-
tegrált városfejlesztési stratégia 
birtokában lehet majd, de a köz-
ponti régióban, ahová Gödöllő is 
tartozik, jelentős uniós pénzek el-
nyerésére nemigen lehet számíta-
ni. Inkább a helyi adóbevételekből 
lehet megvalósítani a fejlesztési 
célokat, és az sem kizárt, hogy a la-
kosság hozzájárulására is szükség 
lesz.
A stratégia alkotás során tematikus 
célokat definiáltak, kulcsprojek-
teket és területi beavatkozásokat 
határoztak meg, tudtuk meg Mé-

száros Judittól.  
A tematikus célok közé tartozik a 
közlekedésfejlesztés, a gazdaság-
fejlesztés, a turisztika és az egész-
ségipar fejlesztése, a közbizton-
ság, a köztisztaság és a környezet 
fejlesztése, a könnyen, gyorsan 
elérhető minőségi szolgáltatások 
biztosítása, a rekreációs, sport és 
kulturális kínálat gazdagítása. 

A tervezők két akcióterületet hatá-
roztak meg. Az Alsópark tervezett 
beavatkozásai közül a városi sport- 
uszodát, az egykori várkapitánylak 
és lakóépület műemléki helyreállí-
tását és hasznosítását, a Hattyús-tó 
rehabilitációját, a lakótelep épüle-
teinek energetikai korszerűsítését, a 
térfelügyeleti rendszer ottani kiépí-
tését, a kastély további épületeinek 
műemléki felújítását és értékőr- 
ző hasznosítását említjük.

A másik az Isaszegi út menti te-
rületek (Malomtavak) turisztikai 
fejlesztése. Az itt tervezett be-
avatkozások közé tartozik a tavak 
megfelelő vízutánpótlásának meg-
oldása, az arborétumi program-
fejlesztés, a Petőfi-tó kialakítása 
fürdőtó céljára és környezetének 
kiépítése, a Csörsz-árok tanösvény 
kialakítása, az őshonos haszon-
állatpark, a kerékpárút hálózat és 
lovas-útvonal hálózat fejlesztések.

lt

Készül a város Középtávú fejlesztési stratégiája

Közös jövőben gondolkodás
Szomorú látvány fogadta az Úr Napjára érkezőket Máriabes-
nyőn. Június 6-ra virradóra ismeretlen tettesek ellopták a Nagy-
boldogasszony Bazilika Kapucinus keresztjének egyik – rézből 
készült – jelképét, a kalapácsot, ami igen jelentős eszmei érté-
ket képvisel.

Mint azt Kája Sándor kán-
tor elmondta, nem ez volt 
az első eset, a folyamat már 
két hónapja elkezdődött. 
Azóta többek között a temp-
lom belső területén találha-
tó rézcsatornákat (a Mária 
Múzeumét is) is ellopták, 
de feljutottak a kistorony 
kupolájára is. Félő, hogy 
amíg van mit vinni, ad-
dig a tolvajok vissza is 
fognak térni. Éppen ezért 
három hete már gyűjtést 
kezdeményeztek a hívek 
körében azért, hogy a 
területet be lehessen ka-
merázni. Aki szeretné támogatni a kezdeményezést, az Turai János atyánál 
teheti ezt meg a Nagyboldogasszony Bazilikában.

rongálás a Kegyhelyen

Már semmi sem szent 

MEGHÍVÓ 

FENYVESI FŐÚT ÉS KÖRNYEZETE – LAKOSSÁGI FÓRUM
 
Gémesi György polgármester és Szűcs Józsefné önkor-
mányzati képviselő, a Fenyvesben tervezett infrastruktúra 
fejlesztés kapcsán, az előzőkhöz hasonlóan, közös terve-
zői-lakossági fórumot rendez 2015. június 16-án, 17 órai 
kezdettel a Damjanich János általános iskola színházter-
mében. 
Cím: Gödöllő, Batthyány L. út 32.

Témája: A Fenyvesi főút és környezetében (Juhar utca, 
Gesztenye utca, Gyertyán utca, Kertész köz) tervezett csa-
padékelvezetés és útépítési fejlesztések véglegesítése, la-
kossági tájékoztató.

A fórumra várjuk a fejlesztéssel közvetlenül érintett lakos-
ságot és minden érdeklődőt.

NYÁRI MEGJELENÉSE 
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat és hirdetőinket, 

hogy a Gödöllői Szolgálat a nyár folyamán az alábbiak szerint jelenik meg: 

A NYÁRI SZÜNET ELŐTTI UTOLSÓ LAPSZÁM MEGJELENÉSE: JÚNIUS 30. 

A SZÜNET UTÁNI ELSŐ LAPSZÁM MEGJELENÉSE: AUGUSZTUS 11. 

Gödöllőn tartotta tanácskozását a Magyar Gyógytornász-Fizio- 
terapeuták Társasága Észak-Magyarországi régiója Pest me-
gyei Szervezete június 6-án. A rendezvényre nem csak a térség-
ből, hanem a fővárosból is érkeztek érdeklődők. 

A szakmai tanácskozás ez-
úttal a 60 év felettiek prob-
lémáival, ezen belül is a 
csontritkulással, és az esés-
megelőzés kérdésével fog-
lalkozott. A résztvevők töb-
bek között olyan témákban 
hallgattak előadásokat és 
cserélték ki tapasztalataikat, 

mint az egyensúlyozó képesség változása az életkorral, megismerhették több 
a csontritkulásban szenvedőket összefogó klub működését, szó esett diete-
tikai kérdésekről, vala-
mint bemutatásra kerültek 
nyugdíjasok által szerve-
zett mozgásprogramok is. 
A rendezvényen Nagy 
Árpád, a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ 
igazgatója mondott kö-
szöntőt.                jk

gyógytornászoK tanácsKozása

Hatvan felett

Június 6-án, szombat hajnalban tűz ütött ki a hulladéklerakó 3 
szektorában. Ezen a területen kevés hulladék volt elhelyezve, ezért 
főként a lerakó fizikai védelmét szolgáló autó gumi abroncsok 
égtek. A gumiabroncsokon nagy intenzitással terjedt tova a tűz és 
emiatt az alatta lévő műanyag szigetelés is megolvadt. Bár a sérült 
részek feltárása még nem történt meg, a szigetelés sérülése miatt 
jelentős anyagi kárra lehet számítani. A tűzoltók és a Zöld Híd dol-
gozói együttes erőfeszítésének eredményeképpen a lángok 6 órá-

ra meg-
fékezték, 
azonban kisebb füstölgő gócokat  csak hétfőn reggel sikerült 
megszüntetni. A Katasztrófavédelem részletes tűzvizsgálata 
folyamatban van és a társaság tulajdonosa is vizsgálatot ren-
delt el az ügyben. A havária helyzetet a társaság vezetése je-
lentette az illetékes környezetvédelmi hatóságok felé.
A tűzeset a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem befo-
lyásolja, a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. gyűjtőautói a régió 
minden településén a szokott gyűjtési rendben ellátják a fel-
adatot.

Tűz a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
Ökörtelek-völgyi hulladéklerakóján
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Kiváló pedagógusoK, ifjú tehetség Kapott elismerést

A kiemelkedő munkát díjazták

A képviselő-testület a beérkezett
javaslatok alapján az idén Hercze-
nikné Molnár Terézia gyógypeda-
gógus-tanítónőnek, Lázárné Nagy
Andrea tanárnőnek és a Szent János
Utcai Óvoda nevelői közösségének
adományozta a díjat.

*
HerczeniknéMolnárTeréziagyógy-

pedagógus-tanítónő a Gödöllői Mon-
tágh Imre Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola nyugalmazott
tanára. 1974-ben tanítói, 1977-ben
gyógypedagógusi diplomát szer-
zett. 1981-ben költözött családjával
Gödöllőre és az akkor Kisegítő Is-
kolának nevezett gyógypedagógiai
intézmény tanára lett. Szakmai fel-
készültsége, a sérült gyermekek irán-
ti tisztelete, elkötelezettsége tette
alkalmassá több évtizeden keresztül
az igazgató helyettesi pozíció betöl-
tésére. Ezen feladatok mellett mindig
volt saját osztálya. Osztályfőnökként
határozottan, következetesen és sze-
retettel egyengette a rábízott gyer-
mekek sorsát. Fontos volt számára,
hogy valódi közösséget hozzon létre
mindenkori osztályából. Célja, hogy
azok a sérült gyermekek, akik rá vol-
tak bízva, majd felnőttként is eliga-
zodjanak és beilleszkedjenek a világ-
ba. Tanóráit az egyéni bánásmód, a

képességek szerinti differenciálás, a
sérült gyermek megmaradt képessé-
geinek maximális kiaknázása jelle-
mezte és jellemzi ma is. Negyvenhét
éve van a pedagógusi pályán, jelen-
leg már nyugdíjas, de heti 10 órában
(vállalna többet is, csak ennyit enge-
délyez a törvény) anyanyelvet tanít
az ötödik osztályban.

*

Lázárné Nagy Andrea tanárnő a
Frédéric Chopin Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola szolfézs tanszak-
vezetője, az Ifjúsági Vonószenekar

és Gyermek Vonószenekar vezetője.
1991 szeptemberétől tanít a gödöllői
zeneiskolában. Zeneakadémiát vég-
zett karvezető, aki hegedű- és szol-
fézstanárként kezdettől kimagasló
eredménnyel végzi munkáját. Mun-
kája eredményességét jelzi, hogy a
20 év alatt több mint 80 növendék
került zeneművészeti szakközépis-

kolába szolfézs-
csoportjából. Fel-
készítő munkája
eredményeképpen
sikeresen nyertek
felvételt növen-
dékei a Budapesti
Zeneakadémiára,
Bécsbe és Amsz-
terdamba. Növen-
dékei az Országos
Zeneiskolai Szol-
fézsversenyen és
az Országos Ze-
neiskolai Ze-
nekari Ver-
senyen több
alkalommal
s kiemel-
kedően sze-
repeltek. A
gyermekek
átékos tanu-

lásához nagyszerű szolfézs-fel-
adatgyűjteményeket állított
össze. Ezek a kiadványok szak-
mai körökben országos szinten
is nagy érdeklődést váltanak ki.

*
A Szent János Utcai Óvoda

közel 60 éve Gödöllő reprezen-
tatív, évente több mint kétszáz
óvodást eredményesen fejlesztő

intézménye. A Gödöllő különböző
társadalmi rétegei, csoportjai műve-
lődéséért végzett munka, az integrá-
ció, tolerancia etnikai, vallási, szoci-
ális, és értelmi vonatkozásban is nem
csak elvi nevelési irányzat, szükség-
szerűség, hanem a sokszínűségből
fakadó fejlesztés alapja is. Magas
fokú pedagógiai, szakmai felkészült-
ségük alapján élen járnak az újszerű
és hatékony pedagógiai módszere-
inek kidolgozásában és alkalmazá-
sában. A pedagógusok reprezentatív
része felkészült, nyitott, tapasztalt és
megújulni tudó. A kiváló pedagógusi
közösség maradandó élményt nyújt
a gyerekeknek, és nem utolsó sor-

ban példa arra, hogy
korlátozott anyagi le-
hetőségekből is lehet
kimagaslót alkotni!

*
P e d a g ó g u s a i n k

munkáját mi sem di-
cséri jobban, mint ha
a kezeik alól kikerülő
diákok később is ki-
emelkedő eredménye-
ket érnek el, az általuk
választott területen si-
keresek, a közösségért
tenni akaró és tudó
felnőtté válnak.
A GÖDÖLLŐ

TALENTUM DÍJ öt-
ete, az ifjúsági kon-
cepció előkészítő
tevékenysége során

vetődött fel. Az elismerésben azt a
gödöllői lakóhely-
lyel rendelkező
és Gödöllőn élő
15-25 év közöt-
ti fiatal személyt
részesítik, aki a
város kulturális,
művészeti, oktatá-
si, sport életében,
valamint tanulmá-
nyi eredményei
során maradandót
alkotott, kiemelke-
dő eredményt ért
el, példás, magas
színvonalú tevé-
kenységével hoz-
zájárult Gödöllő
város jó hírneve
növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ-

ban részesülő személy a díszoklevél

mellé Erős Apolka Munkácsy-díjas
szobrászművész által elkészített „kis
Balázs” alakját megörökítő 3D lézer-
hasáb üvegdíjat kapja.
A nemrég alapított díjat első alka-

lommal a javaslatok alapján, a képvi-
selő-testület döntésének eredménye-
ként Schlick-Szabó Anna Krisztina
vehette át.

Schlick-Szabó Anna Krisztina
több területen is olyan szorgalommal
munkálkodott, munkálkodik, mellyel

a felterjesztő szerint
kiemelkedik a vá-
ros fiataljai közül:
sport, GEAC ví-
vószakosztály, tőr,
magyar kerettag, or-
szágos 5. tőrben, 6.
párbajtőrben, alpesi
sí óriásműlesiklás, 3
éven keresztül több
országos versenyen
első helyet ért el.
A Premontrei Szent
Norbert Gimnázium
Egyházzenei Szak-
középiskola egy-
kori kitűnő tanulja
ma a Semmelweis
Egyetem Általános

Orvostudományi Karán tanul. Több
orvostudományi tanulmányi meg-
mérettetésen első helyezést ért el. 14
éve a cserkészmozgalom aktív részt-
vevője: ebből 10 éve vezető. A gö-
döllői városi rendezvényeken gim-
nazista kora óta rendszeresen sza-
valt. Tanulmányai mellett a Bartók
Néptáncegyüttes utánpótlás csoport-

jában táncol.
*

A városi ünnepség zárása-
ként Gémesi György több
évfordulóhoz, rendezvényhez
kapcsolatos elismerést adott
át.

Polgármesteri
Ezüstérem Gödöllőért
elismerésben részesült:
Szerdi Ildikó a Kazinczy

Körúti Óvodában végzett 25
éves elkötelezett és kiemelke-
dő vezetői munkájáért;
Csató Sándor az oktatás-

ban és a közéletben nyújtott
40 éves kimagasló munkájá-
ért, valamint a helyi labdarú-

gó-utánpótlás érdekében végzett te-
vékenységéért;
Hatolkai Szaniszló a gödöllői kö-

zétkeztetés területén végzett kiemel-
kedő és példaértékű vezetői munká-
jáért;
Székelyhidi Tamás az I. Nemzet-

közi Természetfilm Fesztiválon vég-
zett szervezési és lebonyolítási mun-
kájáért (és kiváltképp az országos és
nemzetközi gyermekek megszólítá-
sában végzett szerepéért).
Nyugdíjba vonulása alkalmából

Szűcs Józsefnét, a Gödöllői Dam-
janich János Általános Iskola igaz-
gatóját távollétében is köszöntötték,
akinek 40 évi elkötelezett és kiemel-
kedő pedagógiai és 24 éves igazgatói
munkáját ismerték el.
A díjátadást a Frédéric Chopin Ze-

nei AMI növendékeinek műsora tette
még ünnepélyesebbé. (k.j.)

Gödöllő önkormányzata nagy hangsúlyt helyez az oktatás magas
színvonalára, s bár ma már nem a városhoz tartoznak az iskolák,
a pedagógusok munkáját változatlanul figyelemmel kíséri a város-
vezetés, és nem mulasztja el értékelni azokat, akik áldozatosan
fáradoznak a jövő generációjának tanításán, nevelésén. Az ő elis-
merésükre alapította Gödöllő Város Képviselő-testülete a GÖDÖLLŐ
GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ-at, amit hagyományosan a váro-
si pedagógusnapon adnak át. Az idén egy új alapítású díj is átadás-
ra került, a GÖDÖLLŐI TALENTUM DÍJ-jal a szorgalmas, tehetséges
gödöllői fiatalokat kívánja jutalmazni a város. Az elismerés első al-
kalommal került átadásra június 8-án. A díjban évente legfeljebb 3
személy vagy 2 személy és 1 szervezet, közösség részesíthető.

és Gyermek Vonószenekar vezetője
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Schlick-Szabó Anna Krisztina

Herczenikné Molnár Terézia

A Szent János Utcai Óvoda nevében
dr. Pappné Pintér Csilla vette át a díjat

Lázárné Nagy Andrea
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A Város- és Faluvédők Szövetségé-
nek „Fiatalok az épített és természeti 
környezet védelméért” elnevezésű 
2015. évi pályázatára a Gödöllői Vá-
rosvédő Egyesület figyelemfelhívása 
után városunkból is több alkotás ér-
kezett. 

A nyertes pályaművek kiállítására és 
az ünnepélyes eredményhirdetésre 
2015. május 16-án, szombaton került 
sor a Budapesti Történeti Múzeum-
ban.

Idén a hazai és a külföldi iskolák ta-
nulóitól több mint kétezer pályamű-
vet küldtek be, ezek közül választot-
ta ki a szakmai zsűri által a kiállításra 

kerülő műveket, amelyek között a 
Damjanich János Általános Iskola és 
a Török Ignác Gimnázium diákjai-
nak munkái is helyet kaptak, az aláb-

bi diákok munkáját pedig különdíjjal 
ismerték el: Greksa Vanda, Pálsza-
bó Dóra, Szabó Borbála Mária, 
Danyi Zsaklin, Solti Sára, Petráki 
Dominika és Dolányi Márk.        jb

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
május 20-23. között a Határtalanul pályá-
zat keretein belül Erdélybe szervezett ta-
nulmányi kirándulást; a programban har-
minchat diák és négy kísérő pedagógus 
vett részt. 
Úticéljuk elsősorban Kolozsvár és To-
rockó volt, de felkeresték Nagyváradot, 
Körösfőt és Csucsát is. Túráztak a Tor-
dai-hasadékban és meglátogatták a sóbá-
nyát, Szászvárosban pedig a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gyermekotthonának vit-
ték el adományaikat. A négynapos út során 
mindezek mellett Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva és Arad nevezetességeivel is megismerkedtek. A gyerekek és 
az őket kísérő tanárok szép és tartalmas négy napot töltöttek el Erdély földjén, amitől abban a reményben vettek 
búcsút, hogy lesz még alkalmuk hasonló látogatást tenni határon túli testvéreinknél.                         szimre

Pünkösd hete a ráhangolódás jegyében telt a Szent János Ut-
cai Óvodában. A szülők és az udvaros által készített népi játé-
kokkal versengtek egymással a pünkösdi korona elnyeréséért a 
gyermekek. Kakasütővel, malachajtóval, mókusdobálóval, bé-
kaugratóval mérték össze erejüket, ügyességüket a versengeni 
vágyók. A pünkösdi királyi címért versengő fiúk „kincsgyűjtő 
ládikába” gyűjthették a „Babszem Jankókat” (babszemeket). A 
lányok pünkösdi rózsagyűjtőn gyűjtögették a hajtogatott, bar-
kácsolt pünkösdi rózsát. Péntekre eldőlt, ki lett csoportonként a 
Pünkösdi király és királyné, udvartartásuk, hadseregük. Vidám, 

néptáncos forgataggal köszöntötték az ünnepet, 
melyet a „Varázslók Álomországban” pantomim 
előadás zárt a nap végén. Kedden a Pünkösdi kirá-
lyok és udvartartásai „kivonatoztak” GÖDÖLLŐI 
KISMUKI nyomvonalán az Úrréti tóhoz. A gyer-
mekek tóba helyezték tavirózsájukat, melyet ter-
mészetes anyagokból, termésekből készítettek és 
belesuttogták titkos kívánságaikat. 

sztjo

A Tündérkert Egyesület titkára, Szénási Szilvia szervezésében az elmúlt szombaton virágágyást készítettek a Ró-
mer Flóris utcai játszótér aktív környezetszépítői. Ahogy a korábbi években, idén is Harka Csaba mesternemesítő 
segített a területet szebbé varázsolni, aki négy színben kétszáz kanna rizómát ajánlott fel Halász Levente önkor-
mányzati képviselőn keresztül a körzetnek.

Ki a pedagógus az Egyetem Téri Óvodában, 
akinek köszönetet mondunk? Reggel gyer-
mekünk „munkahelyére” érve Csilla néni, 
aki vezetőként már egyeztet munkatársai-
val, empatikusan áll szülő és gyermek ren-
delkezésére!
Mókusoknál Ági, Anna, Nyusziknál Emese, 
Eszter, Diti, Csigáknál Ildikó, Évi, Maciknál 
Ági, Éva óvó néni már a gyerekekkel rajzol, 
énekel, verset tanul, mégis vált néhány szót 
velünk szülőkkel is.
Anikó, Berill, Ildikó, Magdi, Zsófi, dajka néni 
a reggeli bekészítése mellett segíti a szülő-
től való elválás olykor nehéz perceit.
Ildikó néni a konyhában tálal, Zengő néni 
megnyugtat egy éppen betegség miatt tele-
fonáló szülőt, Józsi bácsi karban tart, szépí-
ti a környezetet.
Mindannyian és együtt tesznek azért nap, 
mint nap, hogy dolgozó szülőként a mun-
kahelyünkön nyugodtak lehessünk, hiszen 

gyermekünk biztonságban, jókedvűen, tisz-
ta környezetben, élményekkel és tudással 
gazdagodva tölti idejét. 
Ez az a csapat, aki időt, energiát nem kí-
mélve szervez programokat családjaink 
számára, ahol meghitt vagy éppen vidám 
hangulatú perceket tölthetünk. 
Ezek a pedagógusok nem oszthatnak uta-
sításokat - hogy ki mit csinál aznap - azon 
csillogó gyermeki szempárok birtokosainak, 
akikkel napjuk jelentős részét töltik. Ha sze-
retnének elmagyarázni valamit a számukra, 
többször is meg kell ismételniük kérésüket 
végtelen türelemmel, szeretettel, elfogadás-
sal, határozottan, vidáman újra és újra és 
újra…! És ezt Ők kiválóan csinálják! Mert itt 
egy összetartó közösség minden tagja azt 
teszi, amihez ért, mérhetetlen nagy alázat-
tal és szeretettel.  Köszönjük munkátokat és 
azt, hogy mindennek részesei lehetünk!
              Szülők

Gödöllői díjazottak a Budapesti Történeti Múzeumban

Erdélyi utakon

Pünkösdi forgatag a Szent János utcai Óvodában

Egyre virágosabb a „Tündérkert”

PEDAGÓGUSAINKAT KÖSZÖNTJÜK JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJÁN 
AZ EGYETEM TÉRI ÓVODÁBAN!
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Aki szereti a macskákat, az pontosan 
tudja, hogy azok varázslények. Cso-
dákra képesek, békét teremtenek, mo-
solyt fakasztanak, és meglágyítják a 
legkeményebb szívet is – bizonyított 
tény, hogy dorombolásuk csökkenti 
a vérnyomást, és segíti a szívbetegek 
gyógyulását. (Na, jó, nem pont arra 
gondolok, amikor vadászatot rendez-
nek a lakásban és leszaggatják a füg-
gönyt, meg felborogatják a virágcsere-
peket, vagy behozzák a kint megfogott 
egeret és elengedik a nappaliban.)
A macskák nemcsak egymással állnak 
szoros kapcsolatban, hanem a világ-
mindenséggel is. (Egyesek szerint a 
boszorkányokkal is cimborálnak, de 
biztosíthatom az olvasót, hogy csakis 
a jó boszorkányokkal!) 
Ilyen macska Lopotnyik barátunk is, 
a kopott szőrű, tépett fülű, töredezett 
bajszú kandúr, aki – bár a szabad élet 
mellett tette le egykor voksát – a Puk-
kancs utca 5. szám alatti házat tartja 
otthonának. Épp úgy hozzátartozik 
őkelme a házhoz, ahogy a gang, a ko-
pott ajtók, a potyogó cserepek, és a 
fura lakók. Bizony, nem mindennapi 

(vagy az is lehet, hogy nagyon is min-
dennapi) emberek lakják a Pukkancs 
utca ötöt, s nem árt, ha időnként valaki 
segít elrendezni a dolgaikat. Ki más is 
lehetne ez a valaki, mint Lopotnyik, 
aki mindenkit ismer és mindenkivel 
barátságban van, még Topsics néni-
vel, a ház boszorkányával is. ( Azt 
gondolom, mondanom sem kell, hogy 
Topsics néni a jó boszorkányok közé 
tartozik.)
Szükség is van a barátságra, mert bi-
zony nem egyszer ő maga is rászorul a 

segítségre, mint például akkor, amikor 
a vice-vihornyáktól kellett megszaba-
dítani a házat, nem is beszélve arról az 
esetről, amikor a Mikulás-csíny felde-
rítésén fáradozott ő kandúrsága. 
Hősünk bátorságához nem fér kétség, 
nem egyszer bizonyította már, hogy 
macska a talpán. Például akkor, ami-
kor sorra tűntek el a környék cicái, ő 
pedig csaliként vetette bele magát az 
éjszakába, hogy kiderítse a titokzatos 
macskatolvaj személyét.
Röviden összefoglalva tehát Lopot-
nyik a csodálatos macska, aki  kis ba-
rátjával, Lucával számtalan furfangos, 
izgalmas, és szívszorongató kalandot 
él át. Különleges párost alkotnak ők, 
akik jóban, rosszban segítik egymást, 
és azon fáradoznak, hogy a Pukkancs 
utca 5. szám alatt minden a legnagyobb 
rendben menjen, és mindenki boldog 
legyen. Mindegy, hogy a nyaralást kell 
megszervezni, a karácsonyi hangulat-
ról kell gondoskodni, vagy lovagot kell 
találni Adalbertának, Nyuszat úr vén-
kisasszony leányának, rájuk számítani 
lehet. Tudja is mindenki: ”Bajban vagy 
és nincs kiút?/Hívd gyorsan a hős kan-
dúrt!/ Füle tépett, bajsza kajla,/ Lopot-
nyiknál nincs jobb macska!”
(Böszörményi Gyula:Lopotnyik)    
              nyf  

(Folytatás az 1. oldalról) 

Dombóvári László a szerzők oldalá-
ról a hitelesség követelményét fogal-
mazta meg, az olvasók részéről pedig 
a figyelem, a figyelmes hallgatás igé-
nyét emelte ki. 

A pályázatról Istók Anna, az IRKA 
(Irodalmi Kerekasztal) vezetője adott 
tájékoztatást. Mint megtudtuk, 51 
szerző 77 művel (32 próza és  45 
vers) indult a jeligés irodalmi ver-
senyen. A 8 éve alakult IRKA nagy 
gondot fordít a tehetséggondozásra, 

a megtanulható írói fo-
gások átadására; tagjai 
egyre jelentősebb sike-
reket érnek el.

A beküldött műveket 
Czigány György, Jó-
zsef Attila-díjas író, köl-
tő és Galántai Zoltán 
író, jövőkutató méltatta.
Czigány György a rá 

oly jellemző empátiával és 
szeretettel kiemelte: amikor 
a díjazottakat jutalmazzuk, a 
nem nyerteseket is ünnepel-
jük. Nem a sorrend a fontos, 
hanem az, hogy a művek 
megszülettek. Részleteket ol-
vasott fel a pályamunkákból.
Galántai Zoltán a többi között 
arra mutatott rá, hogy az olva-
sás során az olvasó maga vá-
lik a szerzővé, azonosul vele. 

Ahhoz viszont, hogy „zötykölődés 
nélkül” lehessen olvasni a verseket, 
novellákat, el kell sajátítani a mester-
ségbeli fogásokat. Egy mű nem akkor 
lesz kész, amikor már nem lehet töb-
bet hozzátenni, hanem amikor már 
nincs mit elvenni belőle.  

A díjakat dr. Nánási Éva címzetes 
főjegyző és dr. Gémesi György adta 
át. A két első díjas pályaművet Dili-
gens Linda, a Tiszta Szívvel irodalmi 
kör vezetője olvasta fel.                    lt

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Egy csodamacska

A Könyv ünnepe rendezvényein egy-
mást váltották az események a Gödöl-
lői Városi Könyvtár és Információs 
Központban. A könyvbemutatók között 
igazi csemegéket találhattak az érdek-
lődők. 
Június 3-án két új kiadvány bemuta-
tására is sor került, Feketéné Bencsik 
Julianna Ablakok című novellásköte-
tét, ezt követően pedig az IRKA „Fő az 
irodalom” című antológiáját ismerhet-
ték meg. 
Feketéné Bencsik Julianna javarészt 
saját életéből vett történeteket dolgo-
zott fel. A szülőföld, a Körös-part, a 
természet szépségei elevenednek meg, 
no, és persze életének legfontosabb 
eseményei. A szerzővel Kusnyarikné 
Pap-Klára Márta beszélgetett, majd 
különleges gasztronómiai kalandozás 
vette kezdetét az IRKA szerzőinek 
segítségével.  A Fő az irodalom című 
válogatásban ugyanis a sütéshez-fő-
zéshez kapcsolódó történetekkel lepik 
meg az olvasókat a szerzők. A novella 
gyűjteményt ez alkalommal nemcsak 
versek és szép fotók színesítik, hanem 
az írásokhoz kapcsolódó 
ételek receptjei is. 
A rendezvényen Istók 
Anna, az IRKA vezetője 
és Kabai Lóránt költő, 
szerkesztő mutatták be a 
kiadványt, majd a szerzők 
tolmácsolásában hallhat-
tak részleteket a novel-
lákból, színesítve-ízesítve 
Kenéz Árpád verses ajánlóival. 
A szervezők azonban nem csak a jó 
hangulatról gondoskodtak, hanem ar-
ról is, hogy ha az elhangzottaknak kö-
szönhetően valaki megéhezett – vagy 
ha netán kétségei lettek volna, hogy a 
könyvben leírt recepteket érdemes ki-
próbálni – legyen mivel éhét és szom-
ját oltani: a jelenlévők megkóstolhatták 
többek között a házi kolbászt, a tú-
rós-habos süteményt, a canelét, de még 
a macskapálinkát is.
Június 4-én este is igazi különleges-

séggel ismerkedhetett meg a közönség. 
1876 óta másodszor jelent meg Hevesi 
Lajos Karcképek az ország városából 
című könyve – ez alkalommal azonban 
Saly Noémi várostörténész jegyzetei-
vel. 
A bemutatón Hevesi Lajos portréjának 
vázolása mellett megismerhették az 
érdeklődők a török alól felszabadult 
Pest „újrakezdését”, amikor is évi négy 
vásártartási joggal bírva csakhamar a 
Duna menti kereskedelem jelentős vá-
rosává vált. Hallhattak a Szabadság tér, 
a Lipótváros, a Terézváros kialakulásá-
ról, a Két pisztoly fogadóról, ismere-
teket szerezhettek arról, hogy a budai 
oldalon hogy váltotta fel a fehér bort a 
vörös. Hevesi Lajos újságíró az 1860-
es, ’70-es évek Pest-Budájáról (majd 
Budapestjéről) rajzolta humoros tárcá-
it, karcképeit. A kisvárosokból nagyvá-
rossá összeépülő fővárosnak azt az át-
meneti korszakát örökíti meg, amelyről 

kevés ismeretünk van – és nem is min-
denképp így gondoljuk el ükszüleink 
világát.  A könyv színes, szellemes, és 
minden élc ellenére is szeretetteli leírás 
egy világváros bölcsődéskoráról – és 
annak figuráiról: a kofákról, koldusok-
ról, bakterekről, tűzoltókról – magya-
rokról, zsidókról, rácokról, svábokról, 
keleti és nyugati vendégekről. A szö-
veget Saly Noémi várostörténész több 
mint hétszáz jegyzete kíséri, utószóval, 
valamint sok korabeli illusztrációval.  

jk      

Hamarosan kiderülhet, melyik lesz az 
a negyvennyolc produkció, amely kép- 
ernyőre kerülhet a verseny őszi tele-
víziós részében. A gödöllőiek három 
csoporttért szurkolhatnak. A területi 
válogatók az egész ország területén, 
sőt határon túl is zajlottak.  A tizenkét 
tagú zsűri hamarosan újra  meg fogja 
felvételről nézni azokat a produkci-
ókat, amik elérik az általuk megsza-
bott  ponthatárt (Erről még nincsenek 
információk – a szerk.) s ez után az 
úgynevezett arányosító zsűrizés után 
dől el, kit láthatnak majd a tévénézők. 
A Gödöllei Legények 69 ponttal az 
első budapesti forduló 1. helyen vég-

zett énekegyüttese lett, a Kalapos 
énekegyüttes 57 ponttal, a második 
budapesti forduló  középmezőnyébe 
került. Mindkét csoport tagjai a Fré-

déric Chopin Zeneiskola növendékei. 
Tánc kategóriában is szurkolhatunk 
gödöllőieknek, a Gödöllő Táncegyüttes 
gyermek csoportjának táncosai ugyan-
is 63 ponttal várják a döntést. Tánco-
saink püspökhatvani szlovák táncokat 
mutattak be, igazi különlegességként 
élőzenei kísérettel. A megmérettetésen 
a püspökhatvani Pál László harmoniká-
val kísérte a produkciót. 

***
Nem múlt el díj nélkül a hétvége a 
Gödöllő Táncegyüttesnél. Táncosaink 
a Dunán innen Tiszán túl országos te-
hetségkutató miskolci döntőjén vettek 
részt, ahonnan Telek Hanna és Balog 

András (képünkön) bronz minősítéssel 
tértek haza. A verseny különlegessége 
volt, hogy a szólistákat és a csoportokat 
együtt zsűrizték.                 jb

CsAk természetesen

Irodalmi díj

Felszállott A pávA

Lehet szurkolni!

A NYERTESEK:
Vers
1. Vadász Bence
2. Haász Irén
3. Székely Péter
Bronz emlékplakett különdíj: 
Sütő Fanni
Próza
1. Gődény Balázs
2. Ujváry Miklós
3. Dr. Ujj Béla
A könyvtár különdíja: 
Mermező Géza

Gődény Balázs

Vadász Bence

könyvünnep

Polcra való csemegék 

Saly Noémi
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Múltidéző prograMok

Király(i) hétvégénk volt!

aaaMikor a Művészek kiköltöznek a városba

Ha nyár, akkor GIM-kert!

(folytatás az 1. oldalról)

A 19. század második felétől a 20.
század első harmadáig terjedő anyag
nagyobbrészt feltáratlan, kutatandó
forrás, amely izgalmas részletekkel
gazdagíthatja, árnyalhatja a törté-
nettudományt. Az archívum értékét

jelzi, hogy Erzsébet királyné levelei
közül összesen kettő található ma-
gyarországi közgyűjteményekben, a
Farkas Archívumban viszont 37 do-
kumentum származik tőle.
A rangos programsorozatot szom-

baton este opera előadás koronázta
meg, Donizetti Szerelmi bájital című
művének szcenírozott változata
csendült fel a lovardában a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar, Szakács Ildi-
kó, Balczó Péter, Gaál Csaba, Jekl
László, Staszny Zsófia énekesek és
a Bel Canto Operatársulat előadásá-

ban. Az óriási sikert aratott
előadást a közönség vastaps-
sal jutalmazta.
A Koronázási Hétvége

minden korosztálynak kel-
lemes kikapcsolódást kínált.
A gyerekeket a kastélyban és az Al-

sóparkban, a zeneisko-
la melletti területen is
izgalmas játékok
várták. A díszud-
varon kipróbálhat-
ták milyen lehet
királykisasszony-
nak lenni, aki pe-
dig az egyszerű
emberek bőrébe

bújt volna inkább, az őrölhe-
tett, kenyeret dagaszt-
hatott. A „bátrabbak”
mindezek mellett út-
nak eredhettek a Tün-
dérkert labirintusban,
vagy a papucsszagga-
tó királylányok nyo-
mába eredhettek.
Az Alsóparkban is

csupa királylányos
és királyfis foglalkozás várta az ifjú
hercegeket és hercegnőket. Lehetett
koronázási meghívót vagy jelvényt

készíteni, a lányok fejére pedig virá-
gos korona kerülhetett az ügyes ke-
zeknek köszönhetően.

Akik részt vettek a programokon,
valószínűleg egyetértenek azzal: ki-
rály(i) volt! (k.j.)

„1920. június 4-e, péntek, 10 óra: a Versailles-i kas-
télyban kihirdetik Európa legszégyenteljesebb béké-
jét, Magyarország szétszaggatását. Hétfelé tépték a
hazát: ebből nekünk jutó rész a harmadát sem éri el
az egykori területnek.A szó: TRIANON, mint rémisz-
tő trombitahang harsan át az idegeken.”

Ezzel a Török András Istvántól származó megrázó idé-
zettel kezdődött a megemlékezés a trianoni emlékműnél,
a békediktátum aláírásának 95. évfordulóján. A rendez-
vény mottójául, mint minden évben, Delcassé francia
külügyminiszter megállapítását választották a rendezők:
„Egy nemzet nincs megalázva azzal, hogy legyőzték,
vagy ha aláírt, késsel a torkán, egy végzetes békeszer-
ződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha
tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesz-
tés a bukás, hanem a lemondás… ”
A drámai gondolatok után Fábián Bertalan, a Török

Ignác Gimnázium igazgatója mondott beszédet, aki feli-
dézte a történelmi eseményeket, a békediktátum politikai
körülményeit. Úgy fogalmazott, a háború lezárása után a
győztesek nem igazságot kerestek, hanem hatalmi érde-
keiket juttatták érvényre. Még az etnikai határokat sem
vették figyelembe, így nem csoda, hogy két évtized múl-
va újabb világégés kezdődött, s a trianoni döntés árnya
ma is ott húzódik minden konfliktus mögött.
„Ma sem mondhatunk le a kisebbségben élő nemzetek,

nemzetiségek jogairól. Az állampolgári jogegyenlőség,
a kulturális autonómia és a területi autonómia minden
nemzetet, nemzetiséget, kisebbséget megillet. Ebben a
modern, demokratikus, polgári világban ez nem lehet
kérdés. S amíg ezekre a kérdésekre nem születik meg-
nyugtató válasz, addig nekünk magyaroknak is fáj Tri-
anon. Ezt a fájdalmat ne akarják ideológiával elvenni
tőlünk!”

Fábián Bertalan emlékező beszédét követően a Club
színház tagjai többek között Wass Albert, Tábori Piroska
és Sajó Sándor verseivel idézték meg a 95 évvel ezelőt-
ti tragédiát, majd a résztvevők elhelyezték az emlékezés
virágait az emlékműnél. Gödöllő város nevében Gémesi
György polgármester és Kis Antal önkormányzati kép-

viselő koszorúzott. A korábbi évek hagyományaihoz hí-
ven az egyházak részéről ökumenikus áldás hangzott el,
Albert Gábor, evangélikus lelki pásztor, Sivadó János,
görögkatolikus parókus atya és Nagy András, katolikus
apát szolgálatában, majd a résztvevők a Gödöllői Városi
Vegyeskar vezetésével közösen énekelték el a Szózatot,
a Székely himnuszt és a Boldogasszony Anyánk kezdetű
ősi himnuszunkat.
A rendezvényen ez alkalommal is felvonultak a törté-

nelmi zászlók, amikkel a Gödöllő Táncegyüttes gyermek
csoportjainak tagjai tisztelegtek a megemlékezés ideje
alatt.

(bdz)

A gödöllői nyár elképzelhetet-
len a Gödöllői Iparművészeti
Műhely kert kiállítása nélkül.
A semmihez sem fogható han-
gulatú helyszín, és a hozzá
kapcsolódó rendezvények év-
ről – évre épp úgy magukkal
ragadják az alkotókat, mint a
látogatókat. Az idén azonban
kibővül a GIM-ház kertje, még-
pedig a főtérrel.

Június 13-án, 17 órakor rendhagyó
módon nem a Körösfői utcai ház
kertjében, hanem a városháza előtt
nyílik meg a Kerttörténetek című
kiállítás, ami összekapcsolja a kü-
lönböző művészeti területeket. A
GIM tehát kiköltözik a főtérre, ahol

a városháza falán, egy óriási molinón
jelenítik meg az idei kiállításon be-
mutatásra kerülő alkotások egy-egy
részletét, amit akár úgy is tekinthe-
tünk, mint egy új közös művet.
A megnyitót követően persze va-

lamennyi alkotást teljes egészében
megtekintheti a nagyközönség. A fő-
térről – mintegy művészeti túraként
– a könyvtár „art-járóját” érintve át-
sétálnak majd a GIM-házba, ahol a
kiállító teremben és természetesen

a kertben lesznek megtekinthetők a
művek, és olvashatók a hozzájuk tar-
tozó történetek. A kiállítást 18 órától
a Frédéric Chopin Zeneiskola gitárze-
nekarának koncertje színesíti.
Mint azt Katona Szabó Erzsébet-

től, a GIM-ház vezetőjétől, a kiállítás
kurátorától megtudtuk, az új tárlat
megvalósítását minden eddiginél
nagyobb munka előzte meg, ami-
nek nem titkolt célja, hogy a kortárs
képzőművészetet közelebb hozza az
emberekhez. Ezért is „kerül utcára”,
pontosabban a főtérre a megnyitó. Az
installáción 19 művész alkotásait je-
lenítik meg Bárd Johanna munkájá-
nak eredményeként. A hatalmas mon-
tázs összeállítása nem volt könnyű,
hiszen nem csak különböző műveket,

hanem különböző stílusokat is össze
kellett kapcsolni. A koncepciót Incze
Mózes festőművész, a kiállítás másik
kurátora segítségével dolgozták ki.
Katona-Szabó Erzsébet úgy fogal-

mazott, bíznak abban, hogy a főtéri
megjelenéssel olyanokat is meg tud-
nak szólítani, akik eddig nem jártak a
GIM-házban. A kiállítás a „Művésze-
tek kertje – Gödöllő 2015” kulturális
tematikus év részeként valósul meg.

(ny.f.)

trianon fájdalMát neM lehet ideológiákkal elvenni



Június 13-án és 14-én 
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

 
Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat, vasárnap: 10-19-ig   

Patika nyitva:
Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2. Tel.: 06-30-943-9898

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:
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ELTŰNT KUTYA
Május 31-én 
h a j n a l b a n 
Gödöllő ha-
raszti részéből 
eltűnt Döme 
nevű belga ju-
hász kutyám. 
Döme egy 4 
éves ivartalanított kan kutyus, színe 
csíkos. Nyakörv volt rajta. Aznap este 
már Máriabesnyő végén látták. Aki 
bármilyen információval tud szolgál-
ni, kérem hívjon, visszahívom! Kö-
szönöm! Telefonszám: 30/397-3627.

A pályázat célja: Gödöllő város 
területén található legszebb és leg-
egyedibb fa felfedezése, mely ne-
vezésre kerül a magyarországi Év 
Fája 2016 versenyre. A fő cél, hogy 
felhívjuk a lakosság figyelmét a kör-
nyezetük szépségének megtalálására, 
a zöldfelület, köztük a fák fontossá-
gának szerepére.

Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.
Pályázni fényképes pályaművel, a 
jelentkezési adatlap benyújtásával 
lehet. 
Az adatlap átvehető a Városháza 

portáján, vagy elektronikusan le-
tölthető a www.godollo.hu oldal-
ról. A jelentkezési lapokat és fotókat 
elküldheti postai úton a Polgármes-
teri Hivatal, Polgármesteri Kabinet-
re, Kiss Zsuzsanna részére levélben 
(2100. Gödöllő, Szabadság tér 7.), 
és elektronikusan az alábbi e-mail 
címre: kiss.zsuzsanna@godollo.hu, 
illetve személyesen adhatja be a Vá-
rosháza portájára.
A pályázatok benyújtásának a ha-
tárideje: 2015. június 12.
A pályázat során nem kell, hogy a 
fa nagy vagy öreg példány legyen. 
Az a fontos, hogy a pályázatra bene-
vezett fa a jelölők, a környezetében 

élők számára fontos szerepet töltsön 
be. A pályázat során kérjük, írja le a 
fa pontos helyét, körülbelüli mére-
teit (lombkorona átmérő, magasság, 
fafaj), ismert vagy becsült korát, il-
letve hozzá fűződő történetét, legen-
dáját. Továbbá 3 különböző szögből 
készült fényképet is csatolni szíves-
kedjen.
A pályázatok elbírálása: Mindkét 
kategóriából egy elő zsűri 5-5 darab 
fát választ ki, majd ha ez megtörtént 
a lakosság szavazatai döntenek arról, 
hogy melyek nyerhessék el a „Gö-
döllő Fája 2015” címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla 
kerül kihelyezésre.

GÖDÖLLŐ FÁJA 2015
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET

„GÖDÖLLŐ FÁJA 2015” CÍM ELNYERÉSÉRE

X.  B. I. T. O. T.

2015. augusztus 7-15.

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, Természet-
járás, Botanika. Délután közös játékok, illetve ismeretterjesztő 
előadások kötik le a gyerekeket. A második BITOT óta a délutáni 
programokat egy, a történelemhez kapcsolódó játékos kerettör-
ténet színesíti.
2011-ben a Magyar mondák és népmesék világát, 2012-ben az 
ökológia témakörön belül a növény- és állatcsoportok termé-
szetbeni kapcsolatrendszerét, 2013-ban pedig a népi mester-
ségeket ismerhették meg a gyerekek. A kerettörténet témáját 
mindig a tábor első napján ismertetjük. 
Reméljük, hogy egyre több gyermekkel tudunk a jövőben közö-
sen találkozni Galgahévízen, és táborozni egy jót!

HELYSZÍN: Galgahévíz, Bika-tó
IDŐPONT: 2014. augusztus 7-15. (érkezés 7-én, 16-tól)
ELHELYEZÉS: Helyi Csoport által biztosított sátrakban
RÉSZVÉTELI DÍJ: 30.000 Ft 
JELENTKEZÉS: 9-14 éves korig
ELÉRHETŐSÉG: Juhász Tibor: 20/368-9757

JELENTKEZÉSI ÉS FELADATLAP

Név:……………………………………….        Születési év: …………………
Levelezési cím:…………………………………………...........................
Telefon:…………………………………..
E-mail cím:…………………………………, Osztály:……..

A sikeres jelentkezés feltétele a kitöltött feladatlap és a szülői 
beleegyezés! (35-nél több beérkezett, és jól kitöltött feladatlap-
nál az érkezési sorrend számít) A táborba való felvételről érte-
sítést küldünk az e-mail címedre!
Kérlek olyan e-mail címet adj meg, melyet rendszeresen nézel.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚLIUS 1.
Jelentkezési cím:  2114 Valkó, Rózsa F. köz 6/A
E-mail: juhaszpoktibor@gmail.com 
Tárgy: BITOT jelentkezés_NÉV

Feladatlap
1. Sorolj fel 5 hazai fokozottan védett növényt.
………..…..   ……..…….  ………..….  ……..…….  ……..…….
2. Melyik faj a kakukktojás, és miért az alábbiak közül?
Zöld juhar, Mezei juhar, Hegyi juhar, Korai juhar
……………………………………………………………..
3. Sorolj fel 3 olyan gombafajt, melynek nevében állatnév talál-
ható!   ….....................    …………………    …………………
4. Melyik faj a kakukktojás, és miért az alábbiak közül?
a; pongyolapitypang  b; vízparti deréce  c; apró kőtörőfű d; szar-
vashagyma. Miért?.......……………………………………...........................
5. Mi a szukcesszió?
………………………………………………………………................................
………………………………………………………………................................

TURUL 
ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Gödöllő, Faiskola u. 2. 

Fogászati hónap júniusban

• Ingyenes fogászati 
állapotfelmérés

• Kedvezményes fogkőszedés

Érdeklődjön: 
06-30-943-9898

A fő okok: az élőhelyek eltűnése és 
leromlása – különös tekintettel a me-
zőgazdálkodással érintett területekre 
– valamint a klímaváltozás. Magyar-
ország sem kivétel. Elkészült az Eu-
rópai Madárfajok Vörös Listája.
A madárvédelem nemzetközi szerve-
zete, a BirdLife International vezette 
konzorcium nyilvánosságra hozta az 
Európai Madárfajok Vörös Listáját. 
A hároméves munkával elkészített 
elemzés részletes adatlapokon mu-
tatja be mind az 533 Európában elő-
forduló madárfaj természetvédelmi 
helyzetét: elterjedését, állomány-
nagyságát és ennek változásait, a 
legmarkánsabb veszélyeztető ténye-

zőket, továbbá a szükséges, illetve 
folyamatban lévő természetvédelmi 
intézkedéseket.
Az adatok alapján elkészített ösz-
szefoglaló jelentés legfőbb megálla-
pításai alapján az Európai Unió 27 
országában[1] élő madárfajok 18%-
a, mindösszesen 82 faj veszélyezte-
tett. Teljes Európára vetítve az arány 
kedvezőbb, 13%, bár az Unión kívüli 
országokból sok esetben bizonytala-
nabb adatokkal kell számolnunk.
A 10 évvel ezelőtti értékeléshez ké-
pes 29 madárfaj esetében tapasztal-
ható negatív trend, köztük olyan ko-
rábban közönséges fajok állománya 
csökkent jelentősen, mint a vadgerle, 

a mezei pacsirta, vagy 
a jégmadár. 20 faj ke-
rült ki a „veszélyez-
tetett” kategóriából, 
köztük például a ci-
gányréce, a parlagi sas 
és a túzok.
„A célzott fajvédelmi 
programok az esetek 
többségében jól mű-
ködnek”, mondta el 
dr. Horváth Márton, 
az MME Fajvédel-
mi Csoportjának vezetője. „Néhány 
emblematikus madárfajunk állomá-
nyát – köztük például a kerecsensó-
lyomét vagy a parlagi sasét - egészen 

reménytelennek tűnő hely-
zetből sikerült megerősíteni 
és stabilizálni az MME szak-
embereinek, önkénteseinek, 
valamint a természetvédelmi 
őrszolgálat négy évtizedes 
munkájának köszönhetően. 
Ha egyértelműen tudunk 
azonosítani fontos veszé-
lyeztető tényezőket, mint az 
áramütés vagy a mérgezés, 
ismerjük ezek hatásmecha-

nizmusát és tudunk el-
lenük tenni, látványos 
sikereket érhetünk el.
A mezőgazdasági élő-
helyekhez kötődő fajok 
állapotát leíró Farmland 
Bird Index 1999 óta 
30%-kal csökkent Ma-
gyarországon. „A ter-
mészetvédelem legna-
gyobb drámái előttünk 
zajlanak, és feltartott 
kézzel állunk. Nyugat-Európában 
olyan közönséges madárfajok állo-
mánya roppant össze totálisan, mint a 
mezei veréb, a vadgerle, a mezei pa-
csirta vagy a tövisszúró gébics. Kö-

zös bennük, hogy agrár-élőhelyekhez 
kötődnek. Bár Magyarország jobb 
helyzetből indult, a tendencia nálunk 
is egyre erőteljesebben érzékelhető 
– úgy fest, kezdünk felzárkózni…” 
állapítja meg Tóth Péter az MME 
Élőhely és Területvédelmi Csoport-
jának vezetője. „Az okok között, úgy 
látjuk, alapvető a mezőgazdasági 
területek ún. zöld infrastruktúrájá-
nak – mezsgyéknek, bokorsoroknak, 
szegély-élőhelyeknek – az eltűnése, 
ami meglátásunk szerint közvetlen 
összefüggésben van az uniós agrár-
politika egyszerűsített területalapú 
kifizetéseivel (SAPS). A támogatás a 

művelésbe fogott területek után jár, 
így a gazdálkodó ellenérdekelt a ter-
mészetes élőhelyfoltok megőrzésé-
ben. Ez a probléma valóban európai 
léptékű.”                               mme.hu

Minden ötödik madárfaj veszélyeztetett Európában
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Teniszezz a Sport-
centrumban 

800 Ft/óráért.!
Helyszín: Táncsics Mihály úti 

Sportcentrum!!!!!! 
Pályabérlés előzetes bejelent-

kezés alapján: a 06/20-461-
6010-es és a 06/20-516-1547-es 

számokon!

Kiválóan fejezte be az idei me-
gyei I. osztályú bajnokságot a 
Gödöllői SK. A csapat Hévíz-
györkön nyert 10-1-re és a 11. 
helyen végzett a bajnokság-
ban. A GEAC 1-0-s vereséggel 
búcsúzott a bajnoki évtől és a 
9. helyen végzett a megye ket-
tőben.

A Gödöllő a sereghajtó, tavas�-
s�al mindöss�e négy pontot gyűjtő 
és a forduló előtt tavass�al már 80 

gólt kapó Héví�györkhö� látogatott 
és joggal bí�hatott a három pontos 
búcsúban. Nagy Dániel együttese 
végül gálaelőadást rende�ett a Gal-
ga-mentén, 10-1-re nyert, így 36 
ponttal a 11. helyen vég�ett a megyei 
I. os�tályban. A mérleg: 9 győ�elem, 
9 döntetlen és 12 vereség, 56 rúgott 
és 67 kapott gól. A há�i gólkirály 
Farkas Péter lett 9 találattal.
Pest megyei I. osztály, 30. forduló
Héví�györki SC – Gödöllői SK 1-10 
(0-5) Gól: Nagy Tamás, Kaiser Lás�-

ló (3), Nagy Roland (2), Farkas Péter 
(2), Varga Bence (2).

Megyei II. osztály – 9. helyen a 
GEAC
Vereséggel búcsú�ott és a 9. helyen 
vég�ett a GEAC csapata a Pest 
megyei II. os�tály és�aki-csoport-
jában. Nagy Béla együttese 1-0-ra 
kapott ki a bron�érmes Iklad ottho-
nában és 35 ponttal (11 győ�elem, 
2 döntetlen 15 vereség),  62-61-es 
gólaránnyal vég�ett a kö�épme-
�őny alján.
Pest megyei II. osztály észa-
ki-csoport, 30. forduló
Iklad KSK – Gödöllői EAC 1-0 (0-0)

Labdarúgás – KiváLó záróra

Gödöllői tízes Hévízgyörkön

Május utolsó hétvégéjén a 
budapesti Városligetben ren-
dezték meg a Dog Chow Disc 
Cup Skyhoundz Classic Eu-
rópa-bajnokságot, amelyen 
a gödöllői Zebegnyei István, 
Zara nevű border collie fajtájú 
kutyájával aranyérmes lett tá-
volsági Sport Expert kategóri-
ában.

A Gödöllői Kutyaiskola Cani-ball 
fri�bi csapatának Eb győ�tes tagja a 
Gödöllőn két évvel e�előtt megren-
de�ett kontinensviadalon a dobogó 

második fokára állhatott, míg a mos-
tani arannyal kvalifikálta magát a� 
USA-ban megrende�ésre kerülő vi-
lágbajnokságra.              -li-

Kutya Frizbi – Európa-bajnoKság
Gödöllői aranyérem az Eb-n

Június 6-án az alsóparkban, 
a Világfánál rendezte meg a 
Kirchhofer SE a IX. Manó Ma-
raton futóversenyt az óvodás 
korcsoportnak, amelyen ösz-
szesen 544 gyerek „versen-
gett” egymással. 

A� idei mottó ismét a „Nem a győ-
�elem, hanem a rés�vétel a fontos” 
volt, ennek megfelelően a versenyen 
nem hirdettek győ�teseket, minden 
gyerek emlékéremmel távo�hatott.

A� óvodák kö�ül a� Egyetem téri, 
mint kis ovi, illetve a Zöld ovi, mint 
nagy ovi ho�ta a legtöbb gyerekét, 
e�ért egy-egy  kupát kaptak! Minden 
önkormány�ati Óvoda csoporton-
ként 5 labdát kapott ajándékba.      -tt-

iX. Manó Maraton – EzúttaL is a részvétEL voLt a Fontos

544 ovis „versengett”

A Gödöllői Taekwond-do SE ver-
senyzői a Nyitra Open nevű ver-
senyre voltak hivatalosak, ahol 
Czeba Mihály VI. danos mester 
tanítványai 1 arany, 2 ezüst és 4 
bronzéremmel tért haza.

A� öt ors�ág 189 sportolójának rés�-
vételével megrende�ett versenyen 

Tóbiás Boglárka a juniorok kö�ött 
formagyakorlatban és kü�delemben 
egy-egy bron�éremet nyert, Som Ró-
bert rutinos verseny�éssel juniorként 
a felnőttek kö�ött is megmutatta kü�-
dős�ellemét és 2 e�üstérme mellé 1 
bron�érmet is be�sebelt, míg Polgár 
Patrik nagys�erű formagyakorlatai-
val aranyérmes lett                         -lt-

taEKwon-do – nyitra opEn
Hét érem Szlovákiából

A Magyar Sportlövők Szövet-
sége május 29-én, Ácson ren-
dezte a Közép- és Általános 
Iskolások országos bajnoksá-
gát, amelyen városunk diák-
jai is szerepeltek, és a Török 
Ignác Gimnázium csapata két 
éremmel térhetett haza.
A légpuska és légpis�toly 20 lövéses 
versenys�ámaiban, nemenként két 
koros�tályban mérte öss�e tudását 
a kö�el hároms�á�, a megyei fordu-
lókból továbbjutott verseny�ő. Idén 
elős�ör a gödöllői iskolák is képvisel-
tethették magukat, öss�esen 10 lég-
puskás verseny�ővel. A Török Ignác 
Gimná�iumból nyolcan, a Gödöllői 
Református Líceumból ketten álltak 
lőállásba. Eredményeik értékét növe-
li, hogy a verseny�ők néhány hónapja 
ke�dtek el foglalko�ni a nagy múltú 
olimpiai sportággal. 

Légpuska 20 lövéses, csapatverse-
nyen az általános iskolás lányok me-
�őnyében a Lévai Krisztina, Ben-
csik Dorottya, Peressényi Klaudia 
alkotta Török Ignác Gimná�ium csa-
pata a 3. lett 463 köregységgel, míg 
egyéniben Bencsik Dorottya a 7. he-
lyen vég�ett 164 köregységgel.
A kö�épiskolás fiúknál a TIG csapata 
a dobogó második fokára állhatott fel 
(Bertalan Csongor, Nagy Zsombor, 
Szegedi Gergely), 466 köregységet 
produkálva, egyéniben Kovács Ger-
gely (Református Líceum) a 17. lett 
161 köregységgel.
További egyéni eredmények: 
Légpuska 20 lövés, általános iskolás 
fiúk: 24. Zsiborás Márton (TIG), 154 
köregység; Légpuska 20 lövés, kö-
�épiskolás lányok: 10. Lovás� Dorina 
(TIG, 164 ke); 15. S�énási Csenge 
(Ref. Líceum, 157 ke).               -tt-

sportLövészEt – Közép- és áLtaLános isKoLás ob

Két Törökös érem
Az elmúlt 1 hétben lezajlottak 
Budapesten, ill. Székesfehér-
váron az Országos Diákolim-
pia döntők a III., IV., V. és a VI. 
korcsoportosok egyéni és ösz-
szetett versenyei, ahol a GEAC 
igazolt atlétáinak vezetésével 
nagy sikereket értek el a gö-
döllői iskolák versenyzői.

A� V. korcsoportban Fekete Ábel 
3000 m akadályon első, 3000 m sí-
kon 4. helye�ést s�er�ett, Simonvá-
ros Csanád rúdugrásban 420 cm-es 
ugrással lett aranyérmes, míg Kriszt 
Katalin 168 cm-es egyéni csúccsal 
magasugrásban ért el 2. helye�ést. 
Mindhárman a Gödöllői Református 
Líceum tanulói, a GEAC sportolói 
és kiváló eredményeik okán, a hét-
végén S�lovákiában megrende�ésre 

kerülő U18-as nem�etkö�i verse-
nyen képviselik ha�ánkat a váloga-
tott s�íneiben.
S�intén kiemelhető a VI. korcsoport-
ban Ajkler Eszter (1996), aki ma-
gasugrásban (164 cm) e�üstérmet, 
100 gáton 5. helyet ért el, Koczkás 
Dóra, aki 400 m síkfutásban (58,33 
egyéni csúcs) és Kriszt Annamária, 
aki rúdugrásban (280 cm) s�er�ett 
e�üstérmet. Mindhárman a Török Ig-
nác Gimná�ium tanulói és a GEAC 
verseny�ői.
Érmeket ho�tak még a� Erkel Ferenc 
Általános Iskola III. korcsoportos 
tanulói, Tóth Gábor távolugrásban 
(561 cm) bron�érmes lett, a 4x100 
m-es fiú váltó (Desnoix Norbert, 
Normann Márton, Tóth Dániel és 
Tóth Gábor) pedig kiváló verseny-
�éssel e�üstérmes.

A IV. korcsoportos öss�etett csapat-
versenyben a Hajós Alfréd Általános 
Iskola kiváló csapata: Frei Dalma, 
Varga Vivien, Kondrák Réka, 
Bucsai Anna, Pavko Natália, Szik-
szai Rebeka nyerte a� e�üstérmet, a 
csapat tagjai a GEAC verseny�ői.
További helyezések: 5. hely: Cser-
nyáns�ky Flóra 100 m gát (V. kcsp. 
Premontrei), III. kcsp. Hajós Alfréd 
Általános Iskola összetett leány 
csapata (Es�enyi Napsugár, Ratkai 
Panna, Siklósi Laura, Zsembery 
Viktória, S�abó Flóra, Kaló Johan-
na); 6. hely: III. kcsp. Erkel 4x100 
m-es váltó (Németh Nóra, Gódor 
Fanni, Soós Dorina, Hrapan Júlia), 
IV. kcsp. Premontrei 4 x 400 m-es 
váltó (Varsányi Áron, Benke Sándor, 
Neumann Csaba, Jó�sa Tamás), IV. 
kcsp. Hajós 4x100 m váltó (Kond-
rák Réka, Frei Dalma, Bucsai Anna, 
Pavkó Natália).              
              -el-

diáKoLiMpia – atLétiKa döntőK
Kiváló gödöllői eredmények

Kö�el 120 verseny�ő rés�vételével 
rende�te meg a Magyar Ors�ágos 
As�talitenis� S�övetség, valamint 
a Gödöllői SK As�talitenis� S�ak-
os�tálya május 23-án a III. Gödöllő 
Kupa ors�ágos nyílt as�alitenis� ve-
terán ranglista versenyt.

A versenyen a férfiaknál hat egyéni és 
négy páros, míg a hölgyeknél egy-
egy egyéni és páros kategóriában 
hirdettek győ�teseket. A gödöllői 
indulók kö�ül a 60-64 éves férfi pá-
ros korcsoportban a� első lett Baráth 
Kornél (GEAC), aki a Csákvári TK 

verseny�őjével, Geri Lászlóval nyerte 
meg a párost.
A kupa teljes eredménysora a www.
moatsz.hu oldalon megtalálható.        -tt-

asztaLitEnisz – iii. gödöLLő Kupa

Páros arany a veteránoknál

Története legeredményesebb 
idényét éli a Gödöllői Röplab-
da Club utánpótlása, amely el-
mondhatja magáról (az ország-
ban a gödöllőieken kívül ez csak 
a Vasas és a Békéscsaba fiatal-
jainak sikerült), hogy az összes 
korosztályban résztvevője az or-
szágos döntőknek! 

A junior-, a� ifjúsági-, a serdülő- és a 
gyermek koros�tályú csapat is sikerrel 

vette a� ors�ágos bajnokság alaps�a-
kas�át, kö�éps�akas�át és elődöntőjét, 
így érintett volt a� év végi finálékban. 
Előbb a gyermek csapat vég�ett a� 
ötödik, majd a� ifjúságiak (a képen) 
s�ere�ték meg a negyedik helyet a hat 
csapatos döntőn. A� elmúlt hétvégén 
a�tán a VI. korcsoportban Dunaújvá-
rosban e�üstérmes lett a Szabados Ist-
ván, Gőz Tibor (testnevelő) által 
ve�etett serdülő csapat. A legjobb 
feladónak Hemmert Kira Angé-
lát válas�tották meg.

Strandröplabda – Depütáltak a 
TEVA csapatok

A június 6-án ke�dődő 1500 eu-
rós öss�díja�ású Kispest Open 

elneve�ésű strandröplabda-versenyen 
mutatko�tak be elős�ör a Gödöllői Röp-
labda Club, márciusban alapított strand-
röplabda s�akos�tályának verseny�ői. A 
Czene Adrienn, Dénesi Brigitta alkot-
ta gödöllői páros ke�désnek a 9. helyen 
vég�ett. A harmadik gödöllői, Lutter 
Eszter tavalyi párjával, a� UTE köte-
lékébe tarto�ó Lakatos Enikővel indult 
a� idei kiírásban is, nem is akár hogyan, 
ugyanis a 2. helyen vége�tek a kispesti 
versenyen.                           -tl-

röpLabda – sporttörténEti utánpótLás siKErEK

Legeredményesebb év



Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

programjai

Június 9. kedd 17.00:
Sári Erika (zongora) 

növendékeinek hangversenye
 

Június 15. hétfő 17.00:
ÉVZÁRÓ HANGVERSENY ÉS BIZO-

NYÍTVÁNYOSZTÁS 
(helyszín: Művészetek Háza)

Június 17-től 24-ig:
Zene és társművészetek tábor

Jelentkezési határidő: 
2015. június 12.

További információk zeneiskolánk 
honlapján:

www.chopinzeneiskola.hu
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2015. június 9.10 gödöllői szolgálat Közérdek

ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Június 8-14-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

Június 15-21-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

ÜGYELETEK

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsait.

A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).

A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2015. december 31. napjáig szóló.

A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.

A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő 

Iroda III. emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a (28) 529-171-es telefonszámon.

Gödöllő város 2015-2020 között 
időszakra vonatkozó középtávú fej-
lesztési Stratégiája, az ITS, a Belügy-
minisztérium szakmai és pénzügyi tá-
mogatásával készül, és feladata, hogy 
összegezze a város erre az időszakra 
vonatkozó célkitűzéseit, tervezett fej-
lesztéseit és előkészítse ezek megva-
lósítását – többek között az Európai 
Unió által rendelkezésre bocsátott 
források felhasználásával. 
A tervezés során Önkormányzatunk 
kiemelt hangsúlyt fektet a partner-
ségre, a helyi társadalom, civil élet 
különböző csoportjai és a helyi gaz-
daság szereplőinek bevonására annak 
érdekében, hogy a készülő stratégia 

ne csak az Önkormányzat, hanem a 
város egészének stratégiája legyen. 
Váljon Ön is a stratégia alkotójává! 
Fogalmazza meg a város jövőbeli 
fejlesztéseivel kapcsolatos elkép-
zeléseit Ön is az alábbi lehetőségek 
igénybevételével: 1. Az online kér-
dőív kitöltésével értékelheti az egyes 
tervezett önkormányzati fejlesztések 
szükségességét. (A kérdőív a www.
godollo.hu oldalon keresztül érhető 
el). 2. Ha mélyebben érdekli a terve-
zés folyamata, a település honlapján 
(www. godollo.hu Polgárok menü-
pont, „Partnerségi egyeztetés” cím-
szó alatt) közzétett dokumentumokat 
(Megalapozó vizsgálat; Integrált Te-

lepülésfejlesztési Stratégia) is átta-
nulmányozhatja.
Az itt található anyagokkal kapcsolat-
ban pedig írásos véleményt is tehet. 
A Kitöltött kérdőíveket és/vagy az 
írásos véleményeket, javaslatokat 
2015. június 15-ig várjuk postai úton 
a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, 
Polgármesteri Kabinet, Fejlesztési 
Csoport részére (2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7.) vagy a kovacs.gergo@
godollo. hu e-mail címre megküld-
ve, illetve a Polgármesteri Hivatal 
előterében kihelyezett gyűjtőládába 
bedobva. Számítok a Stratégia-alko-
tásban való aktív részvételükre! 
             Dr. Gémesi György polgármester

A Tormay Károly Egészségügyi 
Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sán-
dor utca 1-3.) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/a. pontja alapján 
pályázatot hirdet

TERÜLETI VÉDŐNŐ 
munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozott időre szóló  
A foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidős 
A munkakör betölthetőségének 
kezdő időpontja: Pályázat elbírálá-
sát követően azonnal.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: Gödöllői vonatkozó kör-
zetre szólóan – a jogszabályokban 

meghatározott – területi védőnői fel-
adatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatások-
ra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
• egészségügyi főiskola védőnői sza-
kán szerzett diploma,
• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okirat(ok) má-
solata, 
• szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány az alkalmazhatóság 

feltételeinek igazolására (büntetlen 
előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt nem állás), 
• orvosi alkalmasság igazolása,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. július 15.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: postai úton, vagy személyesen a 
fenti címen – Nagy Árpád igazgató 
részére címzett – lezárt borítékban. 
A munkakörrel kapcsolatos egyéb 
szükséges információt Kovácsné 
Sorger Katalin csoportvezető védőnő 
nyújt a 430-655/222 mellék telefon-
számon.

A munkakör határozatlan idejű, teljes idős (8 órás) közalkalmazotti 
jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladat: az intézet valamennyi gödöllői ob-
jektumában általános karbantartási,  kertészeti és üzemeltetési felada-
tok ellátása.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) ren-
delkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: az intézet egész területe.
Munkarend: délelőtt  5-13.20 óráig, délután 11.40 – 20 óráig. 

A munkakör betöltésének általános feltételei: 
• legalább szakmunkás bizonyítvány,
• magyar állampolgárság,
• orvosi alkalmasság,
• B kategóriás gépjárművezetői jogosítvány
• legalább 5 éves gyakorlat.
Megkívánt szakma: szobafestő-mázoló vagy asztalos, vagy vízve-
zeték-szerelő.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
• az eddigi pályafutás alatti többszakmás karbantartói gyakorlatot 
megkövetelő munkakörben eltöltött idő,
• gödöllői állandó lakás
A munkakör 2015. július 1-től tölthető be. 
Jelentkezni lehet személyesen 2015. június 10-től az igazgatóságon 
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. emelet) Novákné Finta Er-
zsébet gazdasági vezetőnél.

FELHÍVÁS – STRATÉGIA – ALKOTÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 
Gödöllő Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 2015-2020

FELHÍVÁS – A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT TERÜLETI VÉDŐNŐT KERES

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
KARBANTARTÓI  ÁLLÁST HIRDET
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Mob.: +36/30-952-9987

Az ErzsébEt Királyné éttErEm és Kávézó
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.)

pincér-felszolgáló
pozícióba, legalább középfokú végzettséggel,

több éves felszolgálói tapasztalattal és
magabiztos angolnyelvtudással
rendelkező munkatársat keres.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
info@erzsebetkiralnyeetterem.hu emailcímen

vagy személyesen lehet.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

Május 1-jétől augusztus 30-ig várjuk kedves vendégeinket Gödöllő város
balatonlellei üdülőjében !

Összkomfortos, 2 szintes, kanadai típusú faházakban 3 és 5 ágyas szo-
bák, házanként 24 férőhely. Minden szobához zuhanyzó, WC, nagy közös
előtér: tévé és hűtőszekrény.

A központi épületben 100 személyes étterem, saját főzőkonyhával.

Üdülőnk mozgáskorlátozottak részére akadálymentesítve, 2 szoba a
hozzá tartozó fürdőszobákkal kerekesszék használatra kialakítva.

Sátorozási lehetőség: A sátrak számától függetlenül kb. 60 fő részére
melegvizes blokkal és az üdülő összes szolgáltatásával.

A Balaton 300 méterre, a partszakasz teljes hosszában szabadstrand.

Az üdülőn belül parkolási lehetőség.

Előszezon (május 1.–június 12.):

Gödöllői felnőtt: 8 napos turnus (7 napi teljes ellátással) . . . 4985 Ft/nap

Gödöllői óvodás korú gyermek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2315 Ft/nap

Gödöllői iskolás, középiskolás korú gyermek . . . . . . . . . . . . . . 3215 Ft/nap

Főszezon (június 13.–augusztus 30.):

Gödöllői felnőtt: 8 napos turnus (7 napi teljes ellátással) . . . 7585 Ft/nap

Gödöllői óvodás korú gyermek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2365 Ft/nap

Gödöllői iskolás, középiskolás korú gyermek . . . . . . . . . . . . . . 4665 Ft/nap

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:
Szécsi Zsuzsanna üdülővezető

Telefon: 06-85/550-249, 06-20/590-7877
email: tabor@kaloriagodollo.hu

Előszezoni árkedvezmény 2015. május 1-jétől június 12-ig!



GYÁSZJELENTÉS

+Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DANKÓ
LÁSZLÓNÉ 2015. május 29-én, életének
65. évében elhunyt. Felejthetetlen halot-
tunk földi maradványait folyó év június 11-
én, 15 órakor a PAX Temetkezési Iroda rava-
talozójából a római katolikus vallás szerint
helyezzük örök nyugalomra. Drága emléke
szívünkben él! A gyászoló család.

KÖZLEMÉNY

+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen heti-
lapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását ná-
lunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+Új építésű kétszintes ikerház eladó a kertvá-
rosban, 84m2-es, 3szoba+ nappalis kulcsra-
készen 21,9MFt-os i.áron 20-772-2429

+Új építésű lakások a belvárosban eladók
300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek nappa-
li+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsibe-
állóval, tárolóval! 20-772-2429

+Eladó felújított kétszobás lakást kereseka köz-
pontban fsz-III.em.-ig,13 MFt-ig! 20-804-2102

+Kazinczy krt-on, felújított, tégla 64nm-es
2 szobás, erkélyes, III. emeleti lakás eladó
10,99m-ós áron 20-772-2429

+Sürgősen eladó Gödöllő Palotakerten
földszinti 2 szobás lakás, 56nm-es, felújí-
tott, egyedi fűtésmérős, műanyag nyílászá-
rós l0,9Mós i.áron. 20-772-2429

+Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás, ga-
rázzsal, teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt! 20-
539-1988

+Központ közelében, jó állapotú, 2007-ben
épült, 94m2-es, nappali+ három szobás
ikerházi lakás kis kerttel eladó! Iár:22.9MFt!
20-539-1988

+Eladó két szobás erkélyes felújított la-
kás Gödöllőn a belvárosban Iár:11.5 MFt
(20)804-2102

+Központ közelében, téglaházban, har-
madik emeleti 52m2-es kétszobás, kon-
vektoros erkélyes lakás, garázzsal eladó!
12.5MFt! 20-539-1988

+Eladó nappali+2 félszobás lakás, új
műanyag nyílászárók, szigetelt tömb
Iár:13.5 MFt. (20)804-2102

+Gödöllő központjában, négy lakásos tár-
sasház második emeletén nappali+két
szobás cirkós lakás kedvező áron eladó!
Iár:19.5MFt! 20-539-1988

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

+Egyszintes, nappali+3 szobás ikerház Gö-
döllő új építésű részén eladó! Saját telek,
kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, re-
ferenciákkal rendelkező építő. Iár.:29,9MFt
20-944-7025

+Sürgősen Eladó lakást keresek központ-
ban (20)804-2102

+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/
kiadó, üzlet, iroda, masszázsszalon,
egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó, lég-
kondi beszerelve. Ingyenes parkolás. Tel.:
30/2242-653.

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

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

+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeál-
ló eladó. Tel.: 30/201-7329.

+Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 emele-
tes, téglából épült házban egy 52nm-es, 3.
emeleti, konvektoros, igényesen felújított lu-
xuslakás, beépített konyhabútorral, konyhai
gépekkel. I.á.: 9,2 mFt 20-919-4870

+(3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park
közelében a Körösfői utcában egy 2szo-
bás teljesen felújított ikerház külön utcai
bejárattal, hozzá tartozó kis kerttel, boros-
pincével, terasszal, sok-sok örökzölddel
telepített. Az udvarban téglából épült kerti
szauna, mosdóval, zuhanyzóval + kemence.
I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában egy
60nm-es, 1,5 szobás, földszintes, vegyes
építésű, száraz lakóépület 370nm-es tel-
ken. I.á.: 11,9 mFt 20-919-4870

+(3897) Eladó Gödöllőn a Palotakerti
4emeletes lakótelepen egy 44nm alapte-
rületű magasföldszinti 1szobás igényesen
felújított öröklakás új gépesített konyhabú-
torral, beépített szekrénnyel. I.á.: 10,5mFt
20-919-4870

+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház
konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A
tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a
keresztben lévő gerendák miatt az összes
belső fal kiüthető és tetszés szerint átren-
dezhető, ha nem megfelelő a mostani elren-
dezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő kertvárosában a Csokonay
utcában 900nm-es telken egy 2,5 szobás,
téglából épült kockaház melléképülettel,
összközművel. I.á.: 21,5 mFt 20-919-4870

+(3883) Eladó Gödöllő Blahai részén,
600nm-es telken egy 10 éve épült, nappa-
li+2szobás igényesen kialakított, terasszal
ellátott lakóépület, melynek a földszinti ré-
szén (110nm) jelenleg fodrászüzletnek ki-
alakított üzlethelység található vizesblokkal,
egyéb helységekkel. Igényes megjelenésű,
mutatós. I.á.: 39,5mFt 20-919-4870

+(3898) Eladó Szadán a Gesztenyefa utcá-
ban egy nappali+3szobás, tetőteres, össz-
közműves, 800nm telken fekvő, jó állapotban
lévő családi ház. I.á.: 20mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi domb vo-
nulatában egy 800nm-es, telepített termő
gyümölcsfákkal, rendkívül szépen gondo-
zott telken egy 1 szobás, fürdőszobás,
könnyű szerkezetű, téliesített ház. I.á.: 8,5
mFt 20-919-4870

+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór ut-
cában egy nappali+2szobás szuterénes igé-
nyesen kialakított lakóház, kerti medencével,
nagy terasszal. A szuterénben több funkcióra
alkalmas helységgel. Örökpanorámás, déli
fekvésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában
514nm-es, termő gyümölcsfákkal telepített
építési telken egy tégla és könnyűszerke-
zetből épült nyaraló, mely áll szoba, konyha,
fürdőszobából.. I.á.: 10,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Mogyoródon egy két generációs nap-
pali+5szobás, duplakomfortos, téglából épült,
szép megjelenésű családi ház 500nm-es tel-
ken. Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben
2 helység található, amik bármely funkcióra
alkalmasak. I.á.: 32 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Valkói út melletti kárpót-
lási területen egy 1042 nm-es telek. I.á.: 2,9
mFt 20-919-4870

+(3895) Eladó Mogyoród tölgyesi részén
a HÉV közelében egy új építésű, 40nm-es
dryvittal szigetelt, kifogástalan állapotú,
nappali+1szobás, összkomfortos, központi
fűtéses, téglaépítésű családi ház. A telek
mérete 1296nm, mely 2 utcára nyílik, oszt-
ható. Egyébként az ingatlan másik végében
egy jó állapotú típus faház található. I.á.:
18,9 mFt 20-919-4870

+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a
Kiss József utcában egy nappali+3szobás
90nm alapterületű családi ház. A ház alatt
90nm szuterén van kialakítva, mely vizesb-
lokkal ellátott, irodának, orvosi rendelőnek,
egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas.
A nappaliból egy kertkapcsolatos terasz
van kialakítva. I.á.: 35mFt 20-919-4870

+(3891) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Par-
kkal szemben egy 4lakásos társasházban
egy nappali+3szobás 100nm összalapte-
rületű felújított téglaépítésű egyedi fűtéses
sorházi lakás. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő kertvárosának legjobb ré-
szén egy 1090nm-es közművel ellátott épí-
tési telek. I.á.: 21,5 mFt 20-919-4870

+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta
utcában egy 800nm telken lévő nappali-ét-
kező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben
3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van
pincézve. Két helységből áll, mely garázs-
ként funkcionál. I.á.: 27,5mFt, 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Szilágyi E. utcában
1000nm-es parkosított telken, 110nm-es
3szobás családi ház. 100nm-es melléképü-
let, ásott kút, pince. 30/402-7276

+Gödöllőn a Batthyány-Damjanich utca sar-
kán telek eladó bontandó házzal. Új óvoda,
iskola, bolt, buszmegálló 100 méteren be-
lül. Iár: 7,5 MFt. Érd: 06/20-567-8846

+Eladó Gödöllőn a Szent János utcában
2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es lakás tárolóval.
Iár: 10,9 MFt. 20/447-3391

+Gödöllő központjában 1.em. teljesen fel-
újított (szigetelt műanyag ajtó-ablak, cirkó-
fűtés) kb.52nm-es+4nm-es erkélyes lakás
eladó. Családi ház –értékegyeztetéssel is
érdekel. Gödöllőn keresek reális áron épí-
tési telket (300-400nm-est). 20/4989-485

+Eladó Gödöllőn Erdőszél u.11. alatt egy
720nm-es közművesített, parkosított telek
30nm-es komfortos házzal. A belterületi
telekre max. 110nm-es ház építhető. Ára:
8,5MFt. Tel: 061/403-3711, 30/727-5406

+Új építésű egyszintes családi házat kere-
sek kerttel megvételre jó környéken. Aján-
latokat a 20/576-4074-re, ill. a timimerci@
gmail.com címre várom.

+Olcsón eladó a Perczel Mór utcában be-
kerített 721 nm-es, 18 nm-es utcafrontú te-
lek, 6x5-ös faházzal (felújítandó). Áram, víz
van. (Ár: 4,3MFt.) GITÁROKTATÁST VÁL-
LALOK. 20/5433-261

+Alkuképes 3 szobás családi ház Gödöllő
kertvárosában eladó. Iár: 18MFt. 30/851-3255

+Gödöllő központjában a Szabadság úton
eladó egy 69nm-es, 2,5 szobás, 4.em. ví-
zórás, cirkófűtéses, panorámás lakás. Étke-
zőkonyha, fürdőszoba, különálló WC, tágas
erkély. Ár: 12,9M Ft. Tel: 30/645-2020

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

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

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

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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+Gödöllő központjában 77 nm-es, 2,5 szo-
bás, tágas, világos lakás eladó 14,9 MFt-
ért. Az ár alkuképes! Érd: 30/5762-728

+Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában tulajdo-
nostól 1.em. 1+2 szobás, erkélyes, felújított,
bútorozott lakás. Alacsony rezsi, csendes,
napos. Tehermentes, azonnal beköltözhető.
Iár: 15,5MFt. Közvetítők ne hívjanak! Tel:
30/9141-352

+DOMONYVÖLGYBEN a Strandtó és a
Kettes horgásztó között eladó kettő egymás
mögötti telek, az egyik végén kis patakkal.
Befektetésnek kiváló. Érd: 20/260-8636

+Sürgősen eladó Gödöllőn a Palotaker-
ten négyemeletes házban 4.em. 1 szobás,
egyedi fűtésű, jó állapotú, fiatalosan kialakí-
tott lakás. Iár: 8,4MFt Tel: 30/311-2544

ALBÉRLET KIADÓ

+Igényes, 90 nm-es belvárosi lakás 7 hó-
napra kiadó. 85.000.-Ft + rezsi/hó. Tel:
30/9617-621

+80-100 nm körüli igényes családi házat
vagy lakást keresek 3 fős család részére
hosszútávra Gödöllőn. Tel: 20/943-0060

+Kiadó Gödöllőn a Királytelepen a Cso-
konai utcában berendezett, összkomfor-
tos, egyszobás lakás. 36 nm, 2 fő részére
alkalmas. Üzlet, buszmegálló 1 percre.
20/4849-835

+Szoba kiadó! Azonnali beköltözéssel ki-
adó egy 3 szobás albérlet 1 szobája Gö-
döllőn az Erzsébet parkhoz közel. Érd:
70/296-9590

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő belvárosában 56 m2-es, utca
frontra néző, saját zárt parkolóval, légkondi-
cionálóval rendelkező helyiség (üzlet, bemu-
tató terem, iroda hasznosítására is alkalmas)
hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356.

+Gödöllő központjában, utca fronti 34
négyzetméteres helység hosszútávra kiadó.
Tel.: 06-20-3456-552.

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, ala-
csony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,be-
mutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár
azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552

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

+Gödöllőn a STOP-Shop és a Shell benzin-
kút melletti területen büfére, zöldség-gyü-
mölcs és autó árusítására engedéllyel ren-
delkező terület kiadó. Tel: 30/9467-702

+Gödöllőn a PATAK TÉRI üzletsoron 27
nm-es ÜZLET ELADÓ reális áron. Érd:
30/622-8987

+Gödöllő központjában, Kossuth L. u. 15-
ben 2db 37nm-es helyiség kiadó iroda vagy
más tevékenység céljára. 20/935-5687

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KI-
ADÓ!! 10Eft/hó (20)804-2102

ÁLLÁS

+ELADÓT felvételre keresünk, Árkus 2000
Kft. Gödöllő, Átrium üzletház, irodaszer keres-
kedés felvételre keres: számítógépes ismere-
tekkel és gyakorlattal rendelkező bolti eladót.
Teljes munkaidőben. Jelentkezni: fényképes
önéletrajzzal: arkus@arkus2000.hu

+Opel Gaál Márkaszerviz gödöllői mun-
kahelyre autószerelő kollégát keres. Több
éves gyakorlattal; önállóan dolgozni tudó;
Opel, Volkswagen, Ford típus ismerettel;
felhasználó szintű számítógép ismeret;
jogosítvány. Kiemelt kereseti lehetőség.
Teljesítmény arányos bérezés. Szakmai
tréningek. Bejelentett állás, hosszú táv-
ra. Jelentkezni lehet fényképes szakmai
önéletrajzzal e-mailen: gaalautohaz@opel-
gaal.hu, Gaál Autóház Kft. 2100 Gödöllő,
Rét utca 18.

+Gödöllői éttermünkbe keresünk pizza-
szakácsot. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címen lehet fényképes
önéletrajzzal

+Gödöllői éttermünkbe keresünk sushi
szakácsot. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címen lehet fényképes
önéletrajzzal

+Gödöllői éttermünkbe keresünk konyhai
kisegítőt. Jelentkezni a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címen lehet fényképes
önéletrajzzal

+Gödöllői telephelyre keresünk áruszállító
munkakörbe jó probléma megoldó képes-
séggel rendelkező munkatársat. Követel-
mény B kategóriás jogosítvány. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal mygelato2015@
gmail.com lehet.

+Az Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója
(2100 Gödöllő, Ady E.stny. 56.) álláshirdetést
tesz közzé az Idősek Otthonában és Házi se-
gítségnyújtásban SZOCIÁLIS GONDOZÓ
munkakör betöltésére. Pályázati feltétel: OKJ-s
szociális gondozói végzettség, idősek ellátá-
sában szerzett tapasztalat. A pályázati kiírás
részleteiről érdeklődni lehet a 06/28-512-405,
ill. 06/28-512-375 115m telefonszámon. A pá-
lyázatokat a fenti címre szíveskedjenek küldeni.

KÍNÁLATUNKBÓL: • Az Erzsébet park közelé-
ben 62 nm-es, 1+2 fél szobás, 4. emeleti, erkélyes

lakás eladó. Iá.: 10,7 mFt.
• A Fenyvesben, csendes utcácskában1032 nm-es

összközműves építési telek eladó. Iá:14,5 mFt.
• A Palotakerten 5. emeleti,69 nm-es, teljes körűen

felújított lakás eladó. Iá:13,5 mFt.
• A Nagyfenyvesben 120 nm-es, 5 szobás, átlagos
állapotú ház 821 nm-es telken eladó. Iá.: 22 mFt.
Bővebb információért keresse irodánkat!
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A Szent István Egyetem Számviteli és Kont-
rolling Főosztálya (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.)
ÁLLÁST HIRDETügyvivő szakértő

munkakör betöltésére.
Az álláshirdetés a www.kozigallas.gov.hu, a

www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalon
és az Egyetem Hirdetőtábláján kerül közzétételre.

A Szent István Egyetem Pénzügyi Osztály
(2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.)ÁLLÁST HIRDET
gazdasági ügyintéző (pénztáros)

munkakör betöltésére.
Az álláshirdetés a https://szie.hu/allas-palyazatok
internetes oldalon és az Egyetem Hirdetőtábláján

kerül közzétételre.



+Gödöllői munkavégzéssel keresünk könnyű
betanított fizikai munkára 2fő gödöllői lako-
sú női, 1fő gödöllői lakosú férfi munkaerőt,
és 1fő referenciával rendelkező takarítónőt.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail
címre várjuk: allasgodollo@gmail.com

+4-5 fő zene /nyelv/ vagy művésztanár je-
lentkezését várjuk közös projekt kialakítá-
sára és helyiség bérlésére Gödöllőn. Érd:
agnes.zsuzsanna7@gmail.com

+TAKARÍTÁS + GYERMEKFELÜGYELET.
Munkájára igényes, megbízható hölgy Gö-
döllőn gyermekfelügyeletet, illetve takarí-
tást vállal. Tel: 20/510-2441

+NÉMET, ANGOL óraadó nyelvtanárokat
keresünk nyelvvizsga-felkészítő, általános,
üzleti felnőttoktatásra és gyerek angol/né-
met oktatásra. Jelentkezés: info@ili.hu, I.L.I.
Nyelviskola, E-000420/2014

+Németül beszélő TOLMÁCSOT szeretnék
egy-egy alkalomra. Tel: 70/779-8529

+Gödöllői telephelyünkre az UDVAR, PAR-
KOLÓ RENDBEN TARTÁSÁRA, heti 1
alkalomra férfi munkaerőt keresünk. Tel:
20/455-9823

+Gödöllői benzinkútra TÖLTŐÁLLOMÁS
KEZELŐ férfi alkalmazottat keresünk. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a benzamobil@
gmail.com címen lehet.

+KERTI gyomlálási munka gödöllői családi
háznál. Jelentkezés: kovatseva71@gmail.com
- önéletrajz küldésével.

+PEDIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST, MASZ-
SZŐRT keresek gödöllői szalonomba, nem
alkalmazottnak. Tel: 30/2682-084

+ELADÓT FELVESZÜNK! A János utca –
Szőlő utca sarkán lévő Csíkos ABC-be bolti
eladót felveszünk! Tel: 70/772-7850

+BÚTORIPARI SZERELVÉNYEK árusítá-
sával foglalkozó cég keres fiatal, rugalmas
munkatársat ELADÓI, RAKTÁROSI munka-
körbe Gödöllőn. Elvárások: műszaki isme-
retek, jó kommunikációs készség, bútorva-
salatok minimális ismerete, valamint World,
Excel felhasználó szintű ismerete, gyors
gondolkodás, problémamegoldó képes-
ség, önálló munkavégzés, megbízhatóság.
Előny: asztalosipari ismeretek. Feladatok:
vevők kiszolgálása és szakszerű tájékozta-
tása, árumozgatás, árurendelés, áruátvétel,
háttérfeladatok ellátása. Önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre kérjük: butorvonal@
gmail.com vagy rekord-fa@invitel.hu

SZOLGÁLTATÁS

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordí-
tókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiro-
da, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com

+FŰNYÍRÁS (fűnyíróval és fűnyíró trakto-
rokkal), fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű
mentesítés, sövénynyírás, gyomirtás, gyep-
szellőztetés. Tel.: 30/622-7421, e-mail: fu-
kaszalasgodollo@gmail.com

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

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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatás-
sal, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes fel-
méréssel, több éves szakmai tapasztalattal.
20/325-4944

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

+Építőipari vállalkozás külső, és beltéri
felújítási munkát (festés, tapétázást, hi-
deg-meleg burkolást, gipszkartonozást,
homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal.
Anyagbeszerzést a legjobb áron biztosítjuk.
Tel: 70/631-7554
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OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.
KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,

gyakorlatias, önmagára és munkájára
egyaránt igényes karbantartó-gondno-
kot keresünk, önálló munkavégzésre.

Feladatok:
• Telephely épületeinek karbantartása (álla-
pot fenntartási munkák)

- az udvar, valamint a telephelyhez tartozó
parkolóknak rendben tartása
- kert és park gondozás,
- takarítási munkák ellátása
- traktoros fűnyírás
- hóeltakarítás

• Az épületek gépészeti és műszaki beren-
dezéseinek rendeltetésszerű működésének
biztosítása
Elvárások:

- jogosítvány, saját autó szükséges!
- hasonló területen szerzett gyakorlat
- közvetlen Gödöllő, és vonzáskörzetéből
Jelentkezni : Fényképes önéletrajzzal
emailen : gaalautohaz@opelgaal.hu

Francia tulajdonú műanyagipari vállalat
isaszegi üzemébe gyakorlattal rendelke-
ző gépbeállítókat és operátoro-
kat keres 3 műszakos munkavégzésre

az alábbi elvárásokkal:
Gépbeállító: -érettségi illetve műszaki

előtanulmányok,
-műanyagfröccsöntésben szerzett lega-

lább 3-5 év gyakorlat

Operátor: -betanított munkára alkalmas,
pontos, precíz

-ipari területen szerzett tapasztalat előny
Jelentkezés: önéletrajzzal a következő

címre: TBMI Hungary Kft.
2117 Isaszeg, Hrsz. 0185/47,

Tel: 06-28-510-682.



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

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

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

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍ-
TÁS, teljes lakás kiürítés, épület bontás, FU-
VAROZÁS!HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál ki-
vitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg bur-
kolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivi-
telezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

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

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS.
Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, metszé-
se, motoros géppel permetezése, újrate-
lepítése. Rotációs kapálás, gyomtalanítás.
Fűnyírás, sövénynyírás, fűkaszálás. Árok és
ereszcsatorna tisztítás. 30/747-6090

+FÁK, veszélyes fák kivágása alpin techni-
kával. Gyümölcsfák és örökzöldek permete-
zése motoros permetezőgéppel. Ereszcsa-
torna tisztítás. Zöld-hulladék elszállítás (fű
kivételével). 06-20-922-4400

+PARKETTÁS: 70/505-1177.

+SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Kisebb-nagyobb szobafestést, mázolást és
egyéb tapétázást, kerítések, faházak lakkozá-
sát, kültéri festéseket vállalok. 70/576-8925

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+Masszázs Gödöllőn! Izomlazító, energe-
tizáló, relaxáló kezelés nyugodt környezet-
ben, kellemes hangulatban. Kérésre csakra-
tisztítást és auraharmonizálást alkalmazok!
Tel. vagy Sms: 20/499-7306

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

+FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS, érzelmi
stressz oldás, Kineziológia. Érd: 20/5733-
977. KÉZÁPOLÁS, Műkörömépítés, Gél-
lakk. Érd: 20/492-6963

OKTATÁS

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/félinten-
zív nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás és
anyanyelvi tanárokkal kedvezményes óradíjak-
kal. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 20/556-2653, E-000420/2014

ÜDÜLÉS

+KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR! Szak-
képzett pedagógusok szerveznek a nyári
szünet idejére több alkalommal, 7-12 éves
gyermekek számára, életkoruknak megfele-
lő, tudományos-megismerő tevékenységre
alapozó szabadidőtábort, érdekes kiegészítő
programokkal. Időpontok: július 6-10. és július
27-31., hétfőtől péntekig, reggel 8 órától 16
óráig. Helyszíne: Gödöllő, Művészetek Háza.
Napi háromszori étkezést biztosítunk meleg
ebéddel. Részvételi díj: 18.000,-Ft. Több alka-
lomra és testvérekre kedvezményt biztosítunk.
Érdeklődésüket, jelentkezésüket tisztelettel a
30/210-5058-as telefonon várjuk.

+Kiadónyaraló aBalatonnál, Fonyódon2500-
Ft/fő/éj-től!!! Kellemes, nyugodt környezetben
várjuk vendégeinket az ízlésesen berendezett
nyaralónkban. Tel: 06-30-275-1851; Honlap:
http://lorincznyaralo.webnode.hu/

ADÁS~VÉTEL

+AGANCSFELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+Eladó 2db 100w-os Videoton hangfal
(3500Ft/db), 4db Kléber 13/70 nyári autó-
gumi felnivel 4000Ft/db. Érd: 20/213-9189

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 30 8518 763

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és kül-
földi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díj-
talan kiszállással vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszere-
ket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron
bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, köny-
veket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitün-
tetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt,
hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan ki-
szállással, hétvégén is. 30/308-9148

+Gyerekjátékok: új és újszerű 1-10 évesig
fiú, lány; bébihinta, autók, plüssök, babák,
2k.bicigli, mesekönyvek, társasok, és még
sok minden eladó kedvező árban. G.Erkel
4. 70/619-9079

+EMELETES ÁGY, masszív, lakkozott, fe-
nyő (szükség szerint ágyráccsal, matraccal)
eladó Gödöllőn. Tel: 20/987-4800

+Eladó MORA 4 égős gáztűzhely 2db tep-
sivel, 20.000 Ft, valamint elektromos ter-
ménydaráló iár: 20.000 Ft-ért Gödöllőn.
Tel: 20/510-1196

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz sza-
küzletünkben vagy kiszál-
lítással. Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanács-
adás. Minőségi akkuk,
új akciók. Cím: Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temető-
vel szemben) 06-30/536-
4300, 28/611-728

EGYÉB

+Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Hársméz, Méz-
2014. 720ml-es csavaros te-
tejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913

+MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz, Propolisz kapha-
tó. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721

+HA TAKARMÁNY, AKKOR MONTU.
Táp-Termény egész évben. Csirkeszezonra:
Bábolnai indító: 3400Ft/zs, Nevelő: 3200Ft/
zs, Befejező: 3000Ft/zs, Kukorica: 58Ft/
kg, Kukoricadara: 75Ft/kg, Tyúkdara: 90Ft/
kg, Árpa: 70Ft/kg, Takarmánykiegészítők,
Nutrafort, Jolomax, Koncentrátumok, Nyúltá-
pok, Tojótápok, Gáz: 3.800.-Ft/db, Plantella
tápoldatok. Cím: MONTU-DMS KFT Gödöl-
lő, Blaháné út 27. Ny: H-P-ig 8-13, 14-17-ig,
Szo:8-12-ig. 28/532-601, 30/7765-212

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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Az étterem nyolc hónappal ezelőtt új
csapattal nyitotta meg kapuit Gödöl-
lőn a park szívében. Legfőképpen az
olasz konyha gasztronómiai különle-
gességeivel nyűgözik le az oda látogató
vendégeket. Mindemellett természete-
sen a magyar konyha tradicionális éte-
lei is megtalálhatók az étlapjuk színes
palettáján. Kiemelném az olasz külön-
legességek közül a vendégek körében
legnépszerűbbeket:
Elsőként említeném a helyben készített,
spenóttal zöldre színezett házi tésztát, ami
ricotta túróval és bébi spenóttal van töltve.
Akülönleges íz harmóniát a tészta ételhez
kínált különleges peccorino sajtból elké-
szített mártás adja. Ránézésre nem tűnik
különösen laktatónak viszont az étel el-
fogyasztása után kellemeset csalódtam.
Ami nagyon magával ragadott az ételnél,

az a tálalás, ami magában hordozza mind
a magyar, mind az olasz zászló színeit.
Másodsorban megemlíteném az egyik
tengeri halból készített fogást, a fehér bor-
ban párolt tengeri süllőfilét, amely az étte-
rem saját receptje szerint van elkészítve.
Anemmindennapi földközi tengeri halból
készült étel érdekességét és egyediségét az
adja, hogy a branzinoval együtt megkós-
tolhatjuk a fekete kagylót, fekete olívabo-
gyót és egyéb finom zöldségeket is.

És végül, de nem utolsó sorban kiemel-
nék egy közkedvelt főételt, a gorgonzolás
csirkemellet ghiotta burgonyával. Az étel
páratlan ízét a gorgonzola sajtból készí-
tett tejszínes mártás, a dió és az aszalt
paradicsom ötvözete garantálja. A köret
már önmagában is megállná a helyét, hi-
szen annyira finom. „Molto bene” mon-

danák rá az olaszok… De ezzel az ínyenc
fogással tökéletesen kiegészítik egymást.
A ghiotta burgonya egyébként egy egy-
szerű kockára vágott, pirított burgonya,
de az olívaolaj, a koktél paradicsom és a
rozmaring teljesen egyedivé varázsolja.

Összességében mindenkinek ajánlom az
éttermet. Főként azoknak, akik szeretik
a gasztronómiai különlegességeket, de
akik egyszerűen csak jól szeretnének lak-
ni, vagy csak egy nyugodt, kellemes órát
eltölteni. Ha sikerült kedvet csinálnom,
akkor érdemes a kedvezményes napokon
megkóstolni az ételeket, hiszen minden
hétfőn és szerdán 30% kedvezménnyel
várják vendégeiket!

Bővebb információ: www.ladonatella.hu
Asztalfoglalás: 06-28/420-570

Cím: Gödöllő, Ady Endre Sétány 1-3.

Betekintés a Donatella gasztronómiájába



Beküldési határidő: 
2015. június 16.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Csabai Ágnes, Alkotmány u. 
18/0., dr. Túry Judit. Remsey I. 
krt. 4. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Hajdú Béláné, Kandó K. u. 38., 
Dóczy János, Boróka u. 5.  
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Csiktus-
nádi Kiss Marcell, Török I. u. 6.
A Városi Mozi ajándékát nyer-
te: Tamás Mária, Táncsics M. u. 
32., Vincze Istvánné, Kazinczy 
krt. 11. 
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Kaszás Ani-
kó, Kökény u. 33., Őry Kinga, 
Hársfa u. 14.

2015. június 9.16 gödöllői szolgálat


